
  
  
   

 

Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle 

… 

Skolebestyrelsens principper for brugen af mobile enheder 
 

Mobiltelefoner m.m. er blevet en almindelig del af vores hverdag. De kan være et 

nyttigt redskab, men de kan også misbruges. Derfor har vi på Høje Kolstrup Skole 

principper for brug af mobile enheder.  

 

 Elevernes opmærksomhed skal være rettet mod undervisningen. 

 Det pædagogiske personale vurderer, Hvornår det giver mening at bruge mobile 

enheder, og hvornår en opgave måske løses bedst offline. 

 Mobilenheder må ikke bruges som passiv underholdning. 

 Krænkende, voldspræget og pornografisk indhold er altid uacceptabelt jf. 

skolebestyrelsens beslutning den 13.5.2019: HKS´s politik for brugen af de sociale 

medier. 

 Forældrene har ansvaret for barnets/den unges brug af mobile enheder i skolen og 

SFO. Forældrene taler jævnligt med barnet/den unge herom, og følger med i 

barnets brug af mobile enheder. 

 Forældrene i klassen er i dialog om rammer for brug af de sociale medier.  

 

Gælder for elever i fase 1: 

 Mobile enheder skal være slukket i skoletiden (også i frikvarterer) og i SFO. Efter 

aftale med personalet må eleverne bruge mobile enheder i særlige tilfælde. 

 

Gælder for elever i fase 2: 

 Mobile enheder skal være slukket eller sat på lydløs og skal være gemt væk i 

undervisningstiden.  

 Efter aftale med personalet må eleverne bruge mobile enheder i forbindelse med 

undervisningen og i forbindelse med indkøb i skolens bod (mobilpay). 

 

Gælder for elever i fase 3: 

 Mobile enheder skal være slukket eller sat på lydløs og skal være gemt væk i 

undervisningstiden.  

 Efter aftale med personalet må eleverne bruge mobile enheder i forbindelse med 

undervisningen og i forbindelse med indkøb i skolens bod og REMA 1000 

(mobilpay). 

 

Sanktionsmuligheder: 

Følges reglerne ikke inddrages den mobile enhed af skolen i medfør af § 52, 1. pkt., i 

lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 (Bekendtgørelsen 

om fremme af god ro og orden).  

Bliver enheden inddraget i skoletiden kan eleven hente den, når han/hun har fri/tager 

hjem. Alternativt kan forældrene afhente den mobile enhed. 

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 3.12.2019. 

 

       Lars Schmidt Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand     skoleleder 


