
 

 

 

Principper og retningslinjer for god mobiladfærd på Skovvangskolen: 

 

 

Følgende overordnede principper gælder for alle:  

 

Mobiltelefoner må ikke tage opmærksomhed fra undervisningen. Der må derfor ikke 

ringes til eller fra elevers mobiltelefoner i undervisningstiden. Hvis en elev 

undtagelsesvis skal kunne modtage en besked fra hjemmet i undervisningstiden, skal 

dette aftales med læreren fra timens begyndelse.  

 

Baggrund: Mobiltelefoner kan være nyttige i forhold til undervisningen. De kan f.eks. 

bruges til lektienotat. Derfor er det ikke forbudt at brug mobiltelefonen, hvis formålet 

er relevant og det sker efter aftale med læreren.  

 

 

Mobiltelefoner, herunder brug af kamera, må ikke bruges til at mobbe eller 

krænke andre.  

 

Baggrund: Mobiltelefonens kamera kan bruges positiv f.eks. i forbindelse med 

opgaver i undervisningen, men må aldrig bruges med et negativt formål. Det er en 

selvfølge, at spørge om lov, før man fotograferer andre. 

 

 

Skolen ønsker, at lære eleverne, at løse konflikter når og hvor de opstår. Ikke 

gennem mobiltelefonen.  

 

Baggrund: Vi oplever indimellem at forældre via mobilkontakt med deres barn, 

forsøger at hjælpe barnet med at løse en konflikt på skolen. Det er meget svært, at se 

helheden i en konflikt gennem en mobiltelefon. Derfor er dette ikke formålstjenligt. Vi 

vil gerne lære eleverne, at løse konflikter når og hvor de opstår, og skolens personale 

er altid parate til at hjælpe. Vi anmoder forældrene om at bakke op om denne 

holdning, ved at bede barnet kontakte en voksen på skolen, hvis det har behov for 

hjælp. 
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Retningslinjer for god mobiladfærd på Skovvangskolen: 

 

• Mobilen på off/flymode og i tasken (fase 1) 

• Mobilen på off/flymode og i mobilkassen i tidsrummet kl. 8-11.45 
og kl. 12.20-15.20.  

• Har forældre akut behov for at komme i kontakt med deres børn, 

så kontaktes skolens kontor. 

 

• Personalet bestemmer over mobilen i timerne, så denne må 

benyttes, hvis personalet finder det relevant. 

• Du må ikke tage fotos af andre og dele uden at spørge om lov. 

• Undlad at skrive og opdatere, når du er vred - få hjælp til at løse 
konflikten. 

• Husk at de ting, der sker i skolen, klares i skolen. Undlad at ringe 

og sms' hjem til dine forældre, tal med din lærer, og få hjælp til at 
løse konflikten. 

• Det opfordres til, at Aulaen, gange og biblioteket er mobilfri i 12-
frikvarteret, fordi du skal være social med klassekammerater 

• Hvis du ikke retter dig efter din personalets henvisninger, 
inddrages din mobiltelefon. Den vil blive lagt på kontoret med navn 
på, så du kan hente den ved skoledagens ophør. 

• Har du flere gange fået inddraget din telefon, kan det blive 

nødvendigt at bede dine forældre om at hente den 

• Ved uenighed omkring principper og retningslinjer for god 
mobiladfærd kontaktes elevråd, skolebestyrelse eller skolens 
ledelse. 

 

 

 

 


