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”Fri fra Mobilen”
Fællesskaber, faglighed, muligheden for at fordybe sig og være tilstede i nuet. Alt sammen noget, som vi
lægger vægt på, og som vi vel alle – elever, lærere og forældre – synes skal prioriteres på en skole.
Det at fordybe sig i en opgave, i en kammerats oplæg, i lærerens gennemgang af noget fagligt kræver, at vi
minimerer de forstyrrelser, som eleverne udsættes for i skolen.
Vi ved fra mange undersøgelser, at flere og flere børn og unge oplever at de er ved at være afhængige af
deres mobiltelefoner. Vi ved, at lærere og andre undervisere opfatter mobilen som en skrap konkurrent i
forhold til at fastholde elevernes opmærksomhed i undervisningen, og vi ved, at mobilen både hjemme og i
skolen bruges som redskab til chikane og mobning. Vi ved også, at eleverne her på Glamsbjergskolen i
nogle klasser har særdeles svært ved at lade telefonen ligge i lommen eller i tasken, og at elevernes fokus
på det faglige og på fællesskaberne derfor lider skade.
Vi har derfor besluttet – lærere, pædagoger, ledelsen og en enig skolebestyrelse - at søsætte et forsøg, der
går på ud at give eleverne en pause fra deres telefoner, så de kan koncentrere sig om at lære og være
sammen.
Det betyder, at vi fra 1. januar 2017 giver eleverne ”Fri fra Mobilen”
Forsøget varer forløbig 6 uger.

Når vi vælger at kalde projektet for ”Fri fra mobilen”, skyldes det, at vi ikke ønsker at lave en skole fyldt
med forbud. En masse undersøgelser viser, at børn og elever har brug for at få fri fra deres mobiler, og en
engelsk undersøgelse viser, at elevernes udbytte af undervisningen er markant højere på skoler, hvor
eleverne ikke har adgang til deres telefoner hele tiden.

Det vi ikke kan se, kan vi ikke forholde os til!
Som ansatte på Glamsbjergskolen har vi et stort ønske om at udvikle jeres børn både fagligt og socialt. Vi
mener, det er vigtigt, at vi har et overblik over børnenes skole-hverdag, og at vi som voksne kan tage ansvar
for børnenes trivsel.
De senere år er mange konflikter flyttet fra det fysiske og verbale til det digitale. Det betyder ganske enkelt,
at vi har meget sværere ved at se, hvad det er der sker, når eleverne driller og mobber hinanden på de
sociale medier som facebook, snapchat o.l.
Det vi ikke kan se, kan vi ikke forholde os til og derfor ikke tage ansvar for! Blandt andet derfor ønsker vi, t
eleverne i skoletiden holder fri fra mobilen.
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”Jamen, hvad så når de kommer hjem?!”
Vi er helt trygge ved, at I som forældre har ansvaret for jeres børns færden på de sociale medier. Det er
helt afgørende, hvis de ikke bare skal opdrage sig selv i cyberspace! Vi hører naturligvis gerne fra jer, hvis I
oplever noget i fritiden, som I syntes, vi bør vide.
”Mit barn skal kunne komme i kontakt med mig – og omvendt!”
Da vi selv var børn og gik i skole, fandtes mobilen ikke. Vi overlevede alligevel, og det samme gjorde vores
forældre. Hvis børnene har behov for at komme i kontakt med jer, er de meget velkomne på skolens
kontor, og I kan naturligvis altid ringe til os og bede os overbringe en besked til børnene. Det fungerede
fint i gamle dage, og det kan det også komme til igen.
Både børnene og vi har brug for opbakning, hvis dette skal lykkes!
En samlet medarbejdergruppe og skolebestyrelse bakker op om dette projekt, og derfor er det meget
vigtigt, at I som forældre også bakker positivt op om dette – børnene skal ikke havne i en loyalitetskonflikt
mellem jer og skolen.
Hvordan gør vi rent praktisk – skal mobilen slet ikke med i skole?
Børnene må fortsat gerne medbringe deres mobil. Den kan være praktisk at have, når skoledagen er slut,
og der kan være undervisningssituationer, hvor den skal bruges.
Telefonerne vil blive samlet ind kl. 8.10, og de vil blive udleveret igen, når skoledagen slutter. I
mellemtiden ligger de slukkede i en kasse i klassen eller på kontoret.
Når vi mødes igen til januar, vil eleverne på Glamsbjergskolen have fri fra deres mobiler i skoletiden. Vi vil
holde øje med deres trivsel og lærerne vil være meget opmærksomme på, om intensiteten i undervisningen
forbedres.
Vi vil i fællesskab skabe en stemning, der er med til foregribe den brok, der måske vil komme i starten, og I
må meget gerne spille aktivt med hjemme.
Når alt kommer til alt, så handler dette om , at jeres børn skal have de bedst mulige vilkår for at være
sammen om at lære – så meget som muligt!

Med venlig hilsen
Mette Runge
Konst. Skoleleder
Glamsbjergskolen
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