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Skærmpolitik for Endrupskolens SFOII – Klubben 

 

På baggrund af personalets pædagogiske overvejelser, anbefalinger om spil-

aldersgrænser (PEGI) og forskning i børn og unges skærmforbrug og de 

negative konsekvenser for meget skærmtid kan resultere i, har vi udarbejdet 

nogle regler for hvor, hvornår, hvordan og hvor meget, børnene kan anvende 

skærme, når de opholder sig i Klubben. 

 

Skærmregler:  

1. Mobiltelefoner skal ligge i tasken (ikke i lommen) frem til kl 15.  

2. Mobiltelefoner hører ikke hjemme i caféen og i caféområdet. Når vi 

spiser, ser vi hinanden i øjnene. 

3. Det er muligt at booke en tid (½ time) om dagen til at spille på en af 

klubbens 8 pc’ere 

4. Mandage er pc-rummet booket til 6. klasserne, da de den dag må spille 

spil med en aldersanbefaling på 12 år 

5. Det er muligt at booke en tid til at spille Playstation (½ time om dagen) 

6. Har barnet brug for at komme i kontakt med en forælder inden kl 15, 

kan mobilen kort benyttes i garderoben.  

 

Pædagogiske overvejelser: 

Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter i Klubben og spørger jævnligt børnene 

om, hvad de har af ønsker til aktiviteter i Klubben. Vi oplever, at hvis børnene 

sidder med deres mobiltelefoner i begyndelsen af dagen, er det svært at få 

dem med i lege og aktiviteter.  

Forskningen viser, at de børn der kommer i fritidstilbud bliver dygtige til at 

være sammen med andre børn, læse stemninger og kropssprog modsat børn 

der bruger meget tid foran en skærm. Endrupskolens børn er generelt fagligt 

stærke – i Klubben hjælper vi dem til også at være relationelt stærke. Det 

håber vi, at I forældre støtter op om. 

 

Hvis I skal have fat i jeres barn og ikke kan nå dem via mobiltelefonen, er I 

altid velkomne til at kontakte os på Klubbens mobiltelefonnummer 23672272.  
 

SFO’rådet er den 27. januar 2020 blevet introduceret til tankerne bag skærmpolitikken.  


