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Princip for mobiltelefoner på Tingløkkeskolen 

Mange elever medbringer mobiltelefoner i skolen og SFO. 

Mobiltelefonen har mange anvendelsesmuligheder og er for mange unge og voksne en 
naturlig del af hverdagen.  

Vores hensigt er at fremme elevernes digitale dannelse og bidrage til en positiv og udviklende 
udnyttelse af mobiltelefon samt imødegå evt. negative konsekvenser. 

Mobiltelefonernes teknologier er allerede meget veludviklede.  De kan tage billeder, optage 
videosekvenser, indeholde GPS` m.m. Derfor tænkes mobiltelefonen ind i flest mulige 
undervisningsforløb, hvor den kvalificerer og beriger.  

Et godt socialt netværk har stor betydning for elevernes trivsel, og da mobiltelefonen ikke 
altid bidrager til at opbygge og udbygge et socialt netværk, har vi vedtaget følgende princip 
for mobiltelefoner på Tingløkkeskolen. 

I skoletiden gælder:  

 Det er op til skolens medarbejdere at foretage en pædagogisk vurdering af, hvornår 
mobiltelefonen inddrages i undervisningen. 

 Hvis en af skolens medarbejdere beder en elev om, at telefonen afleveres eller ikke skal 
benyttes, skal henstillingen efterkommes. 

 
For 0. – 3. kl: 

 Mobiltelefonen skal i skoletiden opbevares i skoletasken og være slukket. 
 Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette efter forudgående aftale med en af 

skolens medarbejdere. 
 Eleverne kan opfordres til at medbringe mobiltelefon til specifikke aktiviteter i 

skolen/SFO. Forældrene skal være opmærksomme på, at mobiltelefonen vil være til 
fælles brug i klassen, f.eks. i et gruppearbejde, hvor der laves lydoptagelse eller 
billeder/film 

 
For 4. – 9. kl: 

 I starten af hver lektion lægges mobiltelefonen i en kasse, og det er skolens 
pædagogiske medarbejdere, der beslutter, i hvilket omfang mobiltelefonen skal 
benyttes i løbet af skoledagen. 

 Der kan træffes beslutninger om at mobiltelefonen ikke skal benyttes i frikvartererne, 
der gælder en klasse, en eller flere årgange eller delskoler. (Børneskolen eller 
Ungeskolen) 

 Eleverne skal inddrages i drøftelserne om omfanget af brugen af mobiltelefonen i 
frikvarterne, men beslutningskompetencen ligger hos skolens medarbejdere. 



      

  

 
 
I SFO-tiden gælder: 

 I 0.-2. kl. skal mobiltelefonen opbevares i skoletasken og være slukket. 
 I 3. kl. arbejdes der på forskellige måder med telefonen i SFO-tiden, så SFO definerer 

aftalerne omkring brugen af mobiltelefoner selv. 
 
For både skole og SFO gælder: 

 Det er kun tilladt at tage billeder og lave lydoptagelser, hvis der er givet tilladelse af 
dem, man optager.  

 Det er ikke tilladt at videresende billeder eller lydoptagelser, med mindre, der er givet 
tilladelse til det. 

 Ved afspilning af lyd skal der bruges høretelefoner med mindre andet er aftalt. 
Høretelefoner medbringer man selv. 

 

Undervisning og drøftelser i klassen under temaet ”digital dannelse” skal blive et element i 
skolens forebyggelsesplan på alle klassetrin for at fremme en hensigtsmæssig brug af 
mobiltelefonen, de sociale medier mm. 

I samarbejde mellem SFO og skolen gennemføres et undervisningsforløb i digital dannelse i 
starten af 3. klasse. 
Forløbet tager udgangspunkt i dialog om etisk og moralsk korrekt adfærd omkring 
mobiltelefonen. 

Misbrug og inddragelse 

Skolens medarbejdere inddrager mobiltelefonen, hvis principperne brydes, og den opbevares 
efterfølgende på skolens kontor. 

Efter sidste lektion kan eleven afhente mobiltelefonen på kontoret.  

Hvis telefonen gentagne gange bliver inddraget, kontaktes elevens forældre.  

Medbringer elever mobiltelefoner i skole eller ved andre skolemæssige sammenhænge, er det 
på eget ansvar.  

Forældrenes ansvar: 

VI forventer, at forældrene involverer sig i deres børns/unges digitale dannelse. 

Det er en forældreopgave at føre tilsyn med, hvilke apps eller sociale netværk, deres barn er 
en del af og benytter – også i skoletiden. 

Skolebestyrelsen vil løbende forholde sig til brugen af mobiltelefon og andre devices på 
skolen samt arbejdet med den digitale dannelse. 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 4. december 2018 


