Tekniska hjälpmedel på Lemshaga Akademi
Gemensamma regler
På Lemshaga Akademi använder vi oss av tekniska hjälpmedel såsom pekplattor och
datorer. Det är viktigt att du använder dig av dessa på rätt sätt.
E-mail
När du använder skolans e-mail får du inte logga in som en annan person eller skriva
kränkande eller nedsättande saker.
Internet
Vi använder oss av internet för att kommunicera och söka efter fakta, du får inte spela spel
eller ladda ner på filmer/serier/videos om inte din lärare har gett dig tillstånd.
Du får aldrig se på videos/filmer eller spela spel som har våldsam, kränkande eller
sexistisk innehåll.
Hörlurar
Du ska ha hörlurar inkopplade till pekplattan/datorn om du vill lyssna på något, så att du
inte stör dina kamrater.
Skador
Du måste vara rädd om skolans tekniska hjälpmedel. Om något går sönder måste du
genast säga till din mentor eller skolans IT-tekniker.

Regler för mobiltelefoner och pekplatta
Motivering
Forskning visar att användandet av smartphones försämrar skolarbetet genom att bidra till
stress, bristande studiero och i förlängningen till sämre studieresultat. Dessutom är ett av
skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för våra elever. Med tanke på de kränkningar
som dessvärre förekommer på sociala medier, anser vi att vår möjlighet att bidra till
elevers trygghet och trivsel ökar om tillgången till och användningen av sociala medier
begränsas under skoltid. Sammanfattningsvis vill vi ge eleverna bästa möjlighet att lyckas
och trivas i skolan.
Därför har vi beslutat följande kring mobiltelefoner och pekplatta i Ladan:
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Mobiltelefoner och privata pekplattor/datorer
Dessa skall vara inlåsta i skåpet hela dagen - från och med att man kommer till skolan tills
man går hem.
Om man bryter mot regeln beslagtas dessa och återlämnas till vårdnadshavare när
pedagogerna har möjlighet att lämna ut dem. Eleven ansvarar själv för att informera
vårdnadshavare t.ex. genom att maila.
Skolan ansvarar inte för beslagtagna mobiltelefoner eller privata pekplattor/datorer.
Om man behöver få kontakt med sitt barn under dagen kan man maila barnet. I
brådskande fall kan man ringa expeditionen, ringa klasstelefonen, ringa Ladans fasta
telefon och/eller maila mentorn.
För användning av privat dator ska överenskommelse göras med mentor och skolledning.
Pekplatta
Pekplattan är ett arbetsredskap och därför finns inga appar för sociala medier på den.
Pushnotiser från allt som inte har med skolarbete att göra ska stängas av.
Pushnotiser från SchoolSoft, Gmail och Google Drive/Google Classroom ska vara på.
Om en pedagog upptäcker att avtalet bryts beslagtas pekplattan/datorn och återlämnas vid
skoldagens slut.
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Namn & Bildpublicering
På Lemshagas hemsida publiceras pedagogisk dokumentation i olika former (se våra
veckobrev för exempel). Vänligen fyll i nedanstående så att vi får informationen och kan
anpassa oss till era önskemål.
Mitt/mina barns förnamn får publiceras på Lemshagas hemsida: Ja

Nej

Till exempel i resultatlistor från idrottstävlingar eller andra skolaktiviteter som publiceras på
Lemshagas hemsida (vi använder oss endast av förnamnet och i förekommande fall första
bokstaven i efternamnet)
Mitt barn får synas på bild i offentliga sammanhang: Ja

Nej

Till exempel i bilder eller videoklipp från skolaktiviteter som publiceras i veckobreven.

Jag har förstått reglerna
______________________________
Elevens namn (vänligen texta)
______________________________
Elevens namnteckning
______________________________
Vårdnadshavarens namnteckning

Datum: ____________________
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