
 

Mobilpolitik på Den Nye Friskole  
 
Mobiltelefoner er i dag en forankret del hos de fleste, og der er mange forskellige opfattelser 
til denne udvikling.  
 
På Den Nye Friskole har vi et positivt syn på mobilteknologiens udvikling, og vi er bevidste 
om, at mobilteknologien giver børnene mange muligheder, som blandt andet kan integreres i 
den daglige undervisning. Dog finder vi det vigtigt, at skolens elever har et fornuftigt forhold 
til mobilbrug, og at de er bekendt med nogle af de problemstillinger, der kan være i 
forbindelse med hele tiden at være ”online” og tilgængelig qua mobiltelefonen.  
 
Med denne mobilpolitik ønsker vi både at møde børnene i, at mobiltelefonen er et vigtigt 
redskab i nutidens samfund, men samtidig ønsker vi, at hjælpe dem med at holde fokus på 
undervisningen, da det kan være svært at koncentrere sig om det faglige arbejde, hvis de 
samtidig er optagede af beskeder, snap-chats, Instagram osv.  
 
Den Nye Friskole er en skole, som er af den overbevisning, at trivsel, fællesskaber og læring 
går hånd i hånd. Vi mener, at mobiltelefoner til tider kan bremse den enkelte elevs deltagelse i 
fællesskabet, hvorfor vi som skole ønsker nogle overordnede retningslinjer for brug af denne.  
 
Vi har en forventning om, at vi i dialog med eleverne skaber en fælles forståelse for vores 
mobilpolitik. På den baggrund har vi i fællesskab med skolens elevråd udarbejdet en 
mobilpolitik her på skolen. Vi har ligeledes en forventning om, at I forældre er behjælpelige 
ved at drøfte denne med jeres børn.  
 
Skolens politik gælder både mobiltelefoner og tablets.  
 
Mobilpolitik Den Nye Friskole   
 
Undervisningen 
Når klokken ringer om morgenen, skal mobiltelefoner på lydløs og lægges op i elevens 
”lomme” i mobilholderen på væggen i klassen. Med mindre andet aftales med den enkelte 
underviser, skal mobilen blive i væglommen hele dagen og må ikke anvendes i skoletiden. 
Dette er gældende for alle elever.  
 Hvis eleverne har brug for at komme i kontakt med jer forældre, kan de låne skolens telefon. 
Legeaftaler skal gerne aftales dagen i forvejen. Vi har ansvaret for børnene, når de er på 
skolen, og det er derfor nødvendigt, at vi er bekendte med de aftaler, der laves i skoletiden.  
 
Er der vigtige beskeder, som ikke kan vente, henvises til, at forældre kontakter skolens kontor 
i undervisningstiden. 
 
Frikvarterer - Eleverne fra 0.-3. klasse: 
 

• Må tjekke deres mobiler 11.20-11.25 for beskeder alle dage 
• Må bruge deres mobiler i den store pause om fredagen 

 
 



 

Frikvarterer - Eleverne fra 4.-7. klasse: 
 

• Må bruge deres mobiltelefon i den lille pause alle dage.  
• Må tjekke deres mobiler 11.20-11.25 for beskeder alle dage. 
• Må bruge deres telefon i begge pauser om fredagen.  

 
Mobilpolitik i SFO 
Det er kun om fredagen, man må have sin mobiltelefon/tablet fremme i SFO’en kl. 13.30-
15.00. De andre dage skal den ligge i tasken. Vi opfordrer til, at der laves legeaftaler dagen 
inden, og er der vigtige beskeder til forældre, foregår det via SFO’ens telefon.  
Det betyder også, at hvis der er vigtige beskeder til børnene i SFO-tiden, skal forældre 
kontakte SFO-telefonen enten via opkald eller SMS – helst SMS, så der ikke går unødvendigt 
tid fra børnene.  
 
 
Generel håndtering af mobiltelefoner og Tablets 
Vi ønsker, at eleverne på Den Nye Friskole lærer at håndtere mobiltelefoner og tablets på den 
mest hensigtsmæssige måde. Det betyder, at bliver vi bekendte med, at de alligevel håndteres 
uhensigtsmæssigt – fx at der foregår mobning, eller hvis der søges efter pornografiske sider af 
nogen art, vil det føre til, at vi handler yderligere og inddrager de pågældende forældre 
omgående.  
 
Dette gælder ligeledes fotografering og videooptagelser; Mobiltelefoner og tablets må kun 
bruges som kamera i skoletiden (undervisning + SFO), såfremt det er i forbindelse med en 
undervisningsopgave eller lignende. Fotografering og optagelser af hinanden, uden samtykke, 
vil derfor også have konsekvenser og forældrene vil blive inddraget.   
 
I forlængelse af det, er det derfor heller ikke acceptabelt at dele billeder, videoer osv. på de 
sociale medier, uden samtykke fra alle involverede.   
 
Såfremt der er elever, som har særlig svært ved at efterleve skolens mobilpolitik, så vil 
mobiltelefonen blive opbevaret på kontoret til efter skoletid. Ved gentagne overtrædelser kan 
barnets forældre hente telefonen på skolens kontor. Som omtalt ovenfor vil forældre blive 
inddraget omgående, hvis vi vurderer at overtrædelsen er af en sådan art, at det er 
nødvendigt.  
 
Godkendt af Bestyrelse og ledelse på Den Nye Friskole, oktober 2016. (redigeret oktober 
2021) 
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Forskning på området:  
Tag magten over elevernes mobil – for læringens skyld. Se mere her  
http://www.folkeskolen.dk/571106/tag-magten-over-elevernes-mobil--for-laeringens-skyld  
 
Mobilforbud giver bedre læring – se mere her: 
http://www.folkeskolen.dk/563790/ny-forskning-mobilforbud-giver-bedre-laering  
 

http://www.folkeskolen.dk/571106/tag-magten-over-elevernes-mobil--for-laeringens-skyld
http://www.folkeskolen.dk/563790/ny-forskning-mobilforbud-giver-bedre-laering


 

Din smartphone gør dig afhængig – se mere her:  https://www.dr.dk/levnu/psykologi/forsker-din-smartphone-
kan-goere-dig-afhaengig 

https://www.dr.dk/levnu/psykologi/forsker-din-smartphone-kan-goere-dig-afhaengig
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/forsker-din-smartphone-kan-goere-dig-afhaengig

