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Princip for anvendelse af mobiltelefoner (og øvrige mobile enheder) på skolens område. 

 

 

Formål: 

Dette princip skal sikre, at skolen, barnet og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte 

barns brug af mobiltelefon.  

 

Mål:   

      Målet med skolens mobilpolitik er at sikre, at det enkelte barn bliver digitalt dannet. Herunder 

at der skabes de bedste rammer for, at det enkelte barn kan tilegne sig faglige og sociale 

kompetencer. 

 

      Fra skolens side har vi en forventning om, at skolens nye mobilpolitik overholdes og 

respekteres af alle skolens elever. Ligeledes har vi også en forventning om, at skoles personale 

og forældre fremstår som gode eksempler for børnene.   

 

      Generelle retningslinjer, der er gældende for alle elever:  

• Forældre taler med deres barn om brugen af mobiltelefon. Herunder formål, lovgivning, 

etik og sprog.  

• Forældre ringer til skolen, hvis de har behov for at komme i kontakt med deres barn i 

skoletiden eller SFO tiden.  

• Vi anbefaler altid at barnet skal tage kontakt til en lærer eller pædagog, hvis der opstår 

en konflikt eller trivslen udfordres på anden måde. Vi vil gerne have, at konflikten løses 

på skolen i stedet for, at barnet ringer hjem til sine forældre. Hvis barnet ringer til 

forældrene, vil vi gerne bede jer forældre fortælle barnet, at de skal tage fat i en lærer 

eller pædagog i stedet.  

• Mobiltelefoner skal være slukket og befinde sig i tasken før undervisningen. 

• Ekskursioner og lejrskoler er skoledage og lærerne sætter reglerne for brug af 

mobiltelefonen.  

 

Særligt for indskolingen og mellemtrinnet, foruden ovennævnte: 

• I indskolingen og mellemtrinnet skal mobilen være slukket og befinde sig i tasken i al 

den tid barnet er på skolens område. Mobilen må udelukkende tændes, hvis den 

anvendes som en del af undervisningen og kun efter lærerens anvisning. 

 

Særligt for udskolingen, foruden de generelle retningslinjer: 

• I udskolingen skal mobilen være slukket og befinde sig i tasken før undervisningen 

starter. (også om morgenen). Mobilen må tændes og bruges i undervisningen og pauser 

efter lærens anvisninger. Brugen af mobiltelefon i frikvarterne aftales i klasserne på 

hver årgang.  

 

http://www.hoejvangskolenaarhus.dk/
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Ved overtrædelse af retningslinjerne: 

1. Mobiltelefonen bedes slukket og lagt i tasken   

2. Mobiltelefonen inddrages og kan afhentes på kontoret   

3. Ved særligt misbrug udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med forældrene.   

 

 

De formelle rammer: 

 

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper, som af 

kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i §2, stk. 3, at ”Elever og 

forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”. 

http://www.hoejvangskolenaarhus.dk/

