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Princip for mobiltelefoner på Bakkegårdsskolen 
 

På Bakkegårdsskolen ønsker vi en mobilkultur, der understøtter læring og fællesskab.  
 
Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, der giver de bedste forudsætninger for et godt 

fællesskab og et højt udbytte hos eleverne. Derfor skal mobile forstyrrelser af 
skoledagen 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.  

 
Mobiltelefonerne rummer muligheder i undervisningen, men skal ikke bruges til ting, 
der ikke har relevans for undervisningen. Mobiltelefoner forstyrrer både modtager og 

andre omkring en og flytter opmærksomheden fra undervisningen og fællesskabet.  
 

Eleverne skal udfordres på ikke altid at være online, træne impulskontrol og 
behovsudsættelse samt opleve at kunne bruge mobiltelefonerne som arbejdsredskab i 

undervisningstiden.  
 
Aftaler for hele skolen 

Bakkegårdsskolen er mobilfri-skole i undervisningstiden. 
 

Derfor skal mobilen være på ”flymode” og læreren beslutter hvordan telefonen skal 
opbevares, og hvorvidt den skal anvendes i forhold til undervisningen.  
 

Hvis man ikke retter sig efter lærernes anvisninger, inddrages mobiltelefonen og 
udleveres igen efter skoledagens ophør. Ved gentagende inddragelser vil mobilen 

blive afleveret på kontoret og kan afhentes af forældre.  
 
Mobiltelefoner indsamles ved skoledagens påbegyndelse, og læreren sørger for de 

bliver låst inde i hele skoletiden.  
 

Lærerne bestemmer over mobilen i skoletiden, og afgør, hvornår de skal tages frem, 
hvordan de bruges, og hvornår de skal pakkes væk igen. På lærernes opfordring kan 
telefonerne bruges i undervisningen. Der laves klare aftaler om brug af mobilen i 

undervisningen. I aftalerne fremgår det, hvordan eleverne kan bruge mobilen til 
lektier (Fx foto, diktafon mm.). 

 
Skal man ekstraordinært bruge sin telefon i skoletiden, aftales det med en lære.  
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Mobiltelefonerne udleveres igen efter endt skoledag. 

Mobiltelefoner må ikke benyttes i GFO’en, men må dog gerne benyttes i Klubben. 
 

Den enkelte elev  
Vi forventer at den enkelte elev bruger sin sunde fornuft i forbindelse med 
mobiltelefoner. Det er altid muligt at tage fat i en voksen på skolen, hvis man har 

brug for hjælp. 
 

Den enkelte må ikke tage fotos af andre uden at spørge om lov, eller dele videoer og 
billeder uden tilladelser.   
 

Det er vigtigt at tænke sig om inden man skriver på de sociale medier eller skriver en 
sms. Alt hvad der skrives, skal man kunne sige face-to-face til andre. Vi opfordrer til 

at søge hjælp hos en medarbejder på skolen, hvis der opstår en konflikt. Hvis der er 
brug for at kontakte en forældre, skal det ske i samarbejde med en medarbejder. 

 
Medarbejderne  
Bakkegårdsskolens medarbejdere skal være naturlige rollemodeller. 

Derfor benyttes mobiltelefonen kun undervisningsrelateret i undervisningstiden. 
 

Forældre  
Forældre er også rollemodeller, og derfor forventer vi at forældre også tænker over 
egen brug af mobiltelefoner på skolens område. 
 

 

 

 

 

 

 


