Vigrestad skule

RESPEKT

OMSORG

ANSVAR

∙ Eg held mat og drikke langt ∙ Eg tek berre bilete/ film av
unna Chromebook, og i
andre personar dersom eg
ranselen min
har fått løyve til det av
lærar eller den det gjeld 

●

Eg startar
skuledagen med ein
fullt opplada
Chromebook

∙ Eg ber Chrombook lukka og ∙ Eg fylgjer Vigrestad skule
sine nettvettsreglar
held med to hender

●

Eg veit at
Chromebook står
trygt og stabilt på
pulten, både på
skulen og heime

●

Eg seier frå til
læraren min om
Chromebook ikkje
fungerer slik han
skal

●

Eg hugsar passordet
mitt og deler det
ikkje med andre
elevar

●

Eg set sekken med
Chromebook
forsiktig frå meg
både ute og

∙ Eg veit at skulen eig
Chromebook, og dei
vaksne på skulen
bestemmer korleis eg skal
bruka han
∙ Eg fylgjer beskjedane til dei
vaksne når vi jobbar med
Chromebook
∙

Eg let dei andre sine
Chromebook vera i fred


Sjå skulen sine nettvettsreglar som er:
- Redd barna sine nettvettsreglar og
- Ungdomsrådet i kommunen sitt forslag « Sånn vil vi ha det»

Standardar for bruk
av Chromebook ved
Vigrestad Skule

Konsekvensar ved brot.

Eg har med meg ein godt
opplada chromebook kvar
morgon. Den legg eg fint i
…... når eg får koma inn.

Går chromebooken tom for straum, kan me gje deg
ein sjans til å lada han på skulen. Skjer dette fleire
gongar, får du ikkje sjans til å lada, og må klare deg
utan chromebooken.

Eg behandlar
chromebooken med
respekt. Passar godt på
min eigen, og lar andre sin
vera i fred.

Chromebooken vert tatt inn for dagen, og du får han
ikkje med deg heim. Kontaktlærar ringer heim.

På skulen går eg kun inn
på det læraren seier eg har
lov til.

Chromebooken vert tatt inn for resten av timen.

Eg oppfører meg fint på
nettet, og følger “Redd
barna” sine nettvetreglar
som heng i klasseromma.

Chromebooken vert tatt inn for tre dager. Og
kontaklærar ringer heim og fortel kva du har gjort.

