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På Bakkegårdsskolen ønsker vi en mobilkultur, der understøtter 
læring og fællesskab.  

Formål med politikken for brug af mobiltelefoner i undervisningen 

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver de bedste forudsætninger for et godt fællesskab og et højt 
udbytte hos eleverne. Derfor skal forstyrrelser minimeres, hvis de ikke har med læringsforløbene at gøre. 

Vi ønsker at fokusere på balancen i det sociale fællesskab med fokus på konversation og bevægelse. 

Vi ser brugen af IT og mobiltelefoner som en styrke, og vi er ikke bekymrede for inddragelse af teknologi i 
hverdagen, men den skal være balanceret i forhold til et fokus på elevernes læring. 

Vi ønsker at skabe en fælles opmærksomhed på brugen af mobiltelefoner for at skabe en forandring og 
gøre alle bevidste om en god mobiletik, der understøtter skolens opgave – læring og fællesskab. 

Hvorfor en tydelighed omkring brug af mobiltelefoner i skolen? 

Mobiltelefonerne rummer muligheder i undervisningen men skal ikke bruges til ting, der ikke har relevans 
for undervisningen. Mobiltelefoner giver let adgang til sociale medier, og de sociale medier kan være så 
styrende, at det flytter koncentrationen og opmærksomheden væk fra indholdet i undervisningen og 
skoledagen. 

Hvis man forstyrres af beskeder og opdateringer, fylder det arbejdshukommelse, og det gør det svært at 
lære samtidig *. Læring er en krævende proces for hjernen, og derfor er det vigtigt i læringssituationer, at 
arbejdshukommelsen arbejder med relevant. 

Mobiltelefoner forstyrrer både modtager og andre og flytter opmærksomheden fra undervisningen og 
fællesskabet. 

Konflikter eskalerer ved brug af mobiltelefonerne, bl.a. fordi forældre nogle gange inddrages på afstand. 

Retningslinjer  

Det skal være tydeligt for eleverne, hvornår og hvordan mobiltelefonerne kan bruges både i pauserne og i 
undervisningen 

Enkelte områder på skolen er 100% mobilfrie - fx toiletterne og udvalgte fællesområder 

Brug af mobiltelefoner skal ske i respekt for fællesskabet og nærværet med omgivelserne 

Eleverne skal udfordres på ikke altid at være online, og de skal træne impulskontrol og behovsudsættelse 

Eleverne skal lære at bruge mobiltelefonerne som arbejdsredskab i undervisningstiden 



Der skal være fokus på en kritisk brug af mobiltelefoner i skoletiden 

Aftaler for hele skolen:  

Telefonen er på flymode og i tasken/locker i skoletiden, medmindre andet er aftalt i forhold til 
undervisningen. 

De voksne bestemmer over mobilen i skoletiden 

De voksne afgør, hvornår de skal tages frem, hvordan de bruges, og hvornår de skal pakkes væk 

Der laves klare teamaftaler om brug af mobilen i undervisningen 

I teamaftalerne fremgår det, hvordan eleverne kan bruge mobilen til lektier (Fx foto) 

Hvis man ikke retter sig efter de voksnes anvisninger, inddrages telefonen og udleveres igen efter 
skoledagens ophør. Ved gentagende inddragelser vil mobilen blive afleveret på kontoret og kan afhentes af 
forældre. 

Den enkelte elev 

Man må ikke tage foto af andre uden at spørge om lov 

Man deler ikke videoer/billeder uden tilladelser 

Skriv eller opdater ikke på de sociale medier, når du er vred – få hjælp til at løse konflikter 

Ring/sms ikke hjem ved konflikter – tal med en voksen, og få hjælp. Kontakt til forældre skal ske i 
samarbejde med en voksen 

Medarbejderne 

Skal være rollemodeller 

Mobiltelefonen bruges kun undervisningsrelateret i undervisningstiden 

Indskolingen 

Telefoner er ikke en del af hverdagen i indskolingen - der er ikke brug for dem. 

Har man en mobiltelefon med, skal den blive i tasken eller afleveres i en kasse. Efter kl. 14 kan man tjekke 
sin telefon i krydsstuen, og det er muligt at lave legeaftaler fra egne telefoner i krydsstuen. Telefoner 
udleveres, når dagen er slut. 

Fredag er det tilladt at spille på mobil/device i GFO tiden 

Mellemtrinnet 

Telefoner ligger i tasker/lockers hele dagen - også i pausen. 



På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen 

Skal man bruge sin telefon i skoletiden, aftales det med en voksen 

I klubben må mobiltelefonen anvendes 

Udskolingen 

Telefoner ligger i tasker/lockers i undervisningstiden  

I perioder vil 10-pausen være mobilfri 

På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen 

Forældre 

Det henstilles til forældrene, at de tænker over egen brug af mobiltelefoner på skolens område og dermed 
bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter 

* Jf. professor, dr.med. og hjerneforsker Jens D. Mikkelsen fra Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed 

 


