
       

    

Strøbyskolens mobilpolitik, . aug. 2018                                           

På Strøbyskolen vil vi gerne styrke både elevernes fællesskab, trivsel og 

faglighed gennem nedenstående mobilpolitik. 

Følgende gælder vedr. mobiltelefoner : 

0.-2.klasse og SFO1 i indskolingshuset: 

Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og ligge i skoletasken fra de møder om 

morgenen til de forlader huset om eftermiddagen. 

Eleverne kan anvende deres telefon efter aftale med en voksen fra indskolingshuset. 

 

3.-7. kl. og SFO2: 

Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og ligge i skoletasken fra undervisningen starter 

om morgenen og til undervisningen slutter om eftermiddagen. Det vil sige, at der ikke bruges 

mobiltelefoner i pauserne i løbet af dagen. 

Skolen bruger løbende mobiltelefoner i undervisningen, så eleverne lærer mobilens forskellige faglige 

muligheder at kende. 

Mobiltelefoner må gerne bruges i SFOen. Personalet bestemmer, hvornår der er mobilfrie aktiviteter og 

perioder. 

 

8.-9.kl: 

Mobiltelefonerne  må kun anvendes i 12- og 14-pausen. Mobiltelefonerne afleveres i ”mobilhotel” i klassen 

ved skoledagens start og opbevares indtil spisepausen start kl. 11.40. 

I den øvrige undervisningstid skal mobiltelefonerne være slukkede eller på lydløs og ligge i skoletasken eller 

samles ind i ”mobilhotel” i klassen. 

Mobiltelefonerne anvendes i flere sammenhænge i undervisningen, når læreren vurderer, at den kan være 

et godt hjælpemiddel i undervisningen. 

 

Hvis eleverne ikke overholder de angivne regler, bliver mobiltelefonerne inddraget resten af dagen – og der 

sendes en besked til hjemmet om, at reglerne ikke er overholdt. 

Det er en del af undervisningen, at tale med eleverne om god tone og brug af sociale medier. Dette sker 

evt. også i samarbejde med SSP. 

Eleverne skal være opmærksomme på  

 at sms`er, statusopdateringer på sociale medier, der omtaler andre personer på en grov og 

nedladende måde opfattes som mobning og kan retsforfølges. 

 at video- og lydoptagelser og billeder på mobilen af andre end eleven selv, ikke er tilladt. 
 

Mobilpolitikken er evalueret af elevråd og PU i juni 2018.  


