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Computer
Din computer, tablet, Apple Watch og lignende skal blive hjemme. Skal du
bruge din computer lige efter skoletid, kan den deponeres i festsalen.

Mobiltelefon
Alle mobiler skal afleveres i festsalen, når du ankommer til skolen. Kom i
god tid. Det vil være tydeligt afmærket, hvor du skal aflevere din
mobil. Der er vagter til at tage imod og til at udlevere mobilerne. Du sætter
selv din mobil i mobilkassen, og vagten kvitterer for modtagelsen. Mobiler
må ikke opbevares i lockers / skabe. Mobilerne kan først afhentes, når
skoledagen er slut.

Skolens netværk
Alle netværk vil være lukkede hele ugen, dog ikke for administration,
bibliotek, bogdepot, teknisk personale og studievejledere.

Stationære computere
Alle skolens stationære computere lukkes ned hele ugen.

Kopimaskiner
Skolens kopimaskiner kan i offline-ugen kun bruges til at kopiere manuelt
og via USB. Vejledning findes ved kopimaskinerne.

Infoskærme
Skolens infoskærme er tændt og viser klokken og lærerfravær.

Allekald
Skolens højttalersystem kan benyttes.

DVD / VHS-afspillere
Må ikke bruges.

CD-afspillere
Må kun bruges i musik og idræt, evt. med USB.

Opslagstavler
Skemaændringer og andre informationer opslås løbende på opslagstavler.
Disse er placeret ved kontor (1g, 1hf, 2hf), studievejledning (2g), bibliotek
(3g) og på lærerværelset (lærere). Alle opfordres til at tjekke dagens
skema hjemmefra og til løbende at følge med på opslagstavlerne.

Kladdehæfte
Elever og lærere får udleveret et kladdehæfte, der bruges til notater og
lignende i offline-ugen. Husk dit penalhus.

Hvad er klokken?
Tag et armbåndsur på - der er ikke mange ure på skolen.

Fravær
Fraværsregistrering sker manuelt i timerne. Lærerne printer selv
fraværslister og registrerer ugens fravær 2 gange i løbet af ugen, senest
søndag aften.

Lektier
Alle lektier gives for i timerne. Eleverne opfordres til at skrive lektierne ned
i kladdehæftet. Lærerne skal huske at opdatere studieplan med materiale
osv.

Skriftlige opgaver
Der kan afleveres i Lectio udenfor skoletid, ellers på papir.

Bøger
Husk at bestille bøger i god tid hos Ann-Britt og Bo. Faggrupperne
koordinerer selv brug af fagets bogvogne.

Ordblinde elever
Elever, der bruger IT-rygsæk, kan medbringe computer, men skal
være offline.

Kreative aktiviteter
Der laves 5 ekstra kreakasser med kulørt papir, tusser, sakse, lim og tape.
Disse står i pædagogisk værksted sammen med plancher.

Frikvarterer
Der vil være forskellige aktiviteter i de store frikvarterer. Dette vil fremgå af
opslagstavlerne. Derudover opstilles der forskellige former for spil til fri
afbenyttelse i frikvarterer og fritimer.

Kantinen
I kantinen kan man betale med kort og med kontanter.

Evaluering
Offline-ugen evalueres i ugerne efter. Der laves fokusgruppeinterviews og
spørgeskemaundersøgelser med både elever og lærere.

Kontakt til elever og lærere udefra
Man er velkommen til at ringe på skolens telefon 98922433.

Sanktioner
Ved overtrædelse af computer- og mobilforbud vil der være sanktioner i
forhold til skolens studie- og ordensregler.
Første overtrædelse: skriftlig advarsel. Efterfølgende overtrædelser:
optrapning af sanktioner efter rektors vurdering.

Mobilfri zoner
Efter offline-ugen vil nogle af skolens opholdsområder blive afmærket som
mobilfri.

Afslutningsfest fredag
Som afslutning på offline-ugen inviteres alle elever og medarbejdere til en
musikcafé fra kl. 20-24. Her kan man høre forskellige bands fra skolen.
Caféen afholdes i kantinen på gymnasiet og du kan bl.a. købe øl.

