
 

Mobiltelefoner og andet  

IT-udstyr på TTF 
 

På TTF prioriterer vi at fremme den 

personlige kontakt og relation mellem 

hinanden. Det mener vi bedst gøres, når vi 

taler sammen, mødes med hinanden, leger 

sammen – ja, ser og mærker hinanden i 

mødet hver dag. 

Derfor har vi følgende retningslinjer, når 

elever benytter IT-udstyr på TTF: 

 

 

1.   Alle mobiltelefoner skal være slukkede og indsamles ved skoledagens begyndelse.  

 

2.    Ipads, tablets, mobiler og pc-ere bruges i undervisningen efter lærernes anvisning.  

 

3.    Særligt om fredagen: Alle elever må være inde i pauserne. Her må 7. - 9. kl. bruge deres PC 

(ikke mobiler) til musik/spil o. lign. Husk at udvise hensynsfuld adfærd.  

 

4.  Forventninger til forældre: Som forældre har I ansvar for at lære jeres barn gode vaner med 

mobiltelefoner og andet IT-udstyr. Herunder også at sørge for, at IT-udstyret bruges efter 

hensigten, og at aldersgrænser overholdes. Og så er det generelt godt at holde øje med hvem 

jeres barn er i kontakt med, og hvad der foregår på de sociale medier. Ny teknologi kan både 

rykke folk tættere på hinanden, men den kan også skubbe væk, hvis den bruges forkert. Så 

brug teknologien med omtanke. 

 

 

Børneboligens IT- og mobilpolitik 
 

I Børneboligen prioriterer vi fællesskabet og vores relationer til og med hinanden. Vi 

prioriterer leg og aktiviteter, der støtter op om fællesskabet og vores relationer til og med 

hinanden. 

Vi har derfor valgt, at Børneboligens IT og mobil politik læner sig op ad skolens IT og mobil 

politik.  

 

Mobiltelefoner 

Børnenes mobiltelefoner skal derfor være i deres skoletasker i Børneboligtid. Børnene må 

bruge telefonerne til at ringe fra, såfremt det måtte være nødvendigt. 

Har I brug for at give en besked eller snakke med jeres barn, beder vi jer ringe til os på telefon 

75753505. 

 

Ipads, tablets, mobiler og PC-ere 



Ipads, tablets, mobiler og PC-ere bruges i planlagte aktiviteter med børnene, ligesom vi ved 

særlige lejligheder ser film. 

Aktiviteter hvor Ipads, tablets, mobiler og PC-ere inddrages, kan i større udstrækning være et 

tilbud for 3. – 5. klasserne end for 0. – 2. klasserne. 

 

Hver fredag må alle børn fortsat medbringe egne devices til spillebrug. 

Der må ikke tages billeder eller sendes nedværdigende eller på anden måde krænkende 

beskeder til hinanden og der må ikke gøres brug af sociale medier (Snapchat, Instagram, 

Facebook etc.) 

 

----------------------------------------------- 

Det er på eget ansvar at medbringe mobile devices på skolen. I tilfælde hvor mobiltelefon e. 

lign. bliver brugt uhensigtsmæssigt, inddrages telefonen og udleveres ved skoledagens 

afslutning. 
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