
Retningslinjer for mobiltelefoner på Læsø Skole 
 
Formål 
Retningslinjerne for mobiltelefoner på Læsø Skole er udarbejdet med det formål at sikre elevers 
koncentration og læring i skoletiden. 
 
Mål 
Læsø Skole skal være en mobilfri skole, fordi vi ønsker: 
 

 At sikre eleverne ro til at koncentrere sig om skolearbejdet 

 At sikre, at eleverne kommunikerer direkte med hinanden i skoletiden frem for via 
mobiltelefoner 

 At sikre, at Læsø Skole medvirker til at udvikle elevernes socialisering 

 At lære eleverne, at det ikke er nødvendigt at være på de sociale medier hele tiden 

 At gøre frikvartererne elektronikfri, så børnene i stedet bruger tiden til leg, sport og social 
interaktion. Der indkøbes flere legeredskaber, spil og sportsrekvisitter til formålet. 

 At undgå konflikter blandt eleverne skabt ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner 

 At undgå, at elever lader sig aflede af mobiltelefonen, når de støder på en faglig udfordring 
i undervisningen 

 
Retningslinjer for elever på Læsø Skole 
0.-3. klasse må ikke medbringe mobiltelefoner i skolen. 
I klasselokalerne for 4.-9. klasse er der ophængt mobilhoteller.  
 
Elever, der ønsker at medbringe deres mobiltelefon i skolen, skal i starten af første lektion lægge 
telefonen i mobilhotellet, som derefter aflåses af læreren. Efter sidste lektion låses mobilhotellet 
op, og eleverne kan tage deres mobiltelefon med sig, når de forlader skolen. Opbevaring af 
mobiltelefoner i mobilhotellet er på eget ansvar, og skolen har intet erstatningsansvar. 
 
Har en elev brug for at ringe til hjemmet i løbet af skoledagen rettes der henvendelse til kontoret 
eller til en lærer. 
 
Skal eleverne på ekskursion, ture og lejrskoler, er det lærerens vurdering, om det er 
hensigtsmæssigt, at eleverne har deres mobiltelefoner med. 
 
Bryder en elev retningslinjerne konfiskeres mobiltelefonen, som vil blive udleveret til eleven næste 
morgen og låses efterfølgende inde i klassens mobilhotel. Alternativt kan forældrene ringe til 
skolen og aftale tidspunkt for afhentning af mobiltelefonen på kontoret efter undervisningens 
ophør. 
 
Der henvises i øvrigt til undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i 
folkeskolen. 
 
Retningslinjer for lærere og pædagoger på Læsø Skole 
Børnene spejler sig i de voksnes adfærd, hvorfor lærere og pædagoger i udgangspunktet ikke 
anvender mobiltelefon i elevernes påsyn.  
Lærere og pædagoger må medbringe mobiltelefon i undervisningstiden, hvis det af hensyn til 
nødstilfælde er nødvendigt, eller hvis den skal anvendes i arbejdsøjemed. 
 
Retningslinjerne for mobiltelefoner er godkendt af fællesbestyrelsen den 22. januar 2020 og træder 
i kraft, når de nye computere er tilgængelige for eleverne i undervisningen. 
 

På vegne af fællesbestyrelsen 
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