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Mobilpolitik på Nr. Asmindrup Friskole. 
 
Mobiltelefoner er i dag en forankret del hos mange unge mennesker, og der er mange forskellige 
opfattelser til denne udvikling. Er det en positiv udvikling eller fylder mobiltelefonen for meget i de 
unges univers? 
 
På Nr. Asmindrup Friskole har vi et positivt syn på mobilteknologiens udvikling og på unges brug af 
denne. Mobilteknologien giver de unge mange nye muligheder, som blandt andet kan integreres i 
den daglige undervisning. Vi finder det vigtigt, at skolens unge har et fornuftigt forhold til mobilbrug, 
samt at de er bekendt med nogle af de problemstillinger, der kan være, eksempelvis i forbindelse 
med unges brug af de mange sociale medier. Mobiltelefoni og unges brug af sociale medier indgår 
derfor som undervisningspensum fra 5. klasse i ”de timeløse fag”.   
 
Friskolen har en bevægelsesprofil, og vi er bekendt med, at mobilernes mange muligheder kan være 
en ekstra udfordring i forhold til at motivere eleverne til at være fysisk aktive i frikvarterer m.m.  
 
Friskolen har derfor udarbejdet en mobilpolitik, som indgår som arbejdsredskab i skolens hverdag. 
 
Vi har en forventning om, at vi i dialog med eleverne skaber en fælles forståelse for vores 
mobilpolitik. Vi har ligeledes en forventning om, at I forældre er behjælpelige ved at drøfte denne 
med jeres børn. 
 
Mobilpolitik i skoletid: 
 
Undervisning: 
I undervisningen skal mobiltelefonerne opbevares i mobilholderen i klassen eller forblive i tasken. De 
skal kun bruges i undervisningen, såfremt dette er efter aftale med pågældende lærer, eksempelvis 
som lommeregner eller elektronisk ordbog. 
 
Frikvarterer: 
I frikvartererne er der fokus på bevægelse og socialt samvær, og ikke på ”mobilleg” (Facebook, 
Youtube, spil m.m.). Det gælder også, når der spises madpakker. 
 
Har elever fra 0.-3. klasse mobiltelefon med, skal denne forblive i tasken i både skoletiden og i 
frikvartererne.  
 
Skal elever fra 0.-3. klasse i kontakt med deres forældre, så foregår det via skolens telefon. Skolen 
har ansvaret for eleverne, når de er på skolen, og det er derfor nødvendigt, at vi er bekendt med de 
aftaler, som der er indgået mellem elev og forældre. Det betyder ligeledes, at forældre til elever fra 
0.-3. klasse skal ringe til skolens telefon i skoletid og SFO´ens telefon i SFO-tid, såfremt de har vigtige 
beskeder, som ikke kan vente. 
 
Elever fra 4.-9. klasse må gerne bruge deres mobiltelefon, men vi ønsker ligeledes, at børnene 
interagerer socialt og fysisk, jf. skolens bevægelsesprofil. Der er ligeledes elever, som bruger  
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telefonen til at lytte til musik. Dette er ligeledes i orden, såfremt det sker med hensynstagen til 
andre. 
 
Mobilpolitik i SFO´en: 
Har elever fra 0.-3. klasse mobiltelefon med, skal denne forblive i tasken i SFO-tiden. 
 
Skal elever fra 0.-3. klasse i kontakt med deres forældre, så foregår det via SFO´ens telefon. Skolen 
har ansvaret for eleverne, når de er på skolen, og det er derfor nødvendigt, at vi er bekendt med de 
aftaler, som der er indgået mellem elev og forældre. Det betyder ligeledes, at forældre til elever fra 
0.-3. klasse skal ringe til SFO´ens telefon i SFO-tid, såfremt de har vigtige beskeder, som ikke kan 
vente. 
 
Mobilpolitik i Juniorklubben: 
Elever i juniorklubben må gerne bruge deres mobil til at sende en SMS eller foretage et nødvendigt 
telefonopkald. Forældre er ligeledes velkomne til at ringe og lave aftaler med juniorklubbørnene om 
afhentningstider m.m. Det er dog vigtigt, at I husker jeres barn på at informere personalet, så snart 
telefonsamtalen er slut.  
 
Der er ligeledes elever, som bruger telefonen til at lytte til musik. Dette er i orden, såfremt det sker 
med hensynstagen til andre. 
 
”Mobilleg” og spil om mandagen 
Mandag er skolens spilledag, hvor vi i frikvarterer og SFO/Juniorklub imødekommer elevernes ønske 
om socialt samvær og leg via elektroniske platforme. Dette er kun gældende mandag.  
 
Mobilfotografering. 
Samtlige forældre på friskolen har givet skriftlig tilladelse til at skolen må fotografere deres børn, og 
bruge portrætbilleder på hjemmeside, Facebook m.m. Der er forældre, som af forskellige årsager 
ikke ønsker, at deres børns billeder figurer på de elektroniske medier. 
 
Det er derfor også nødvendigt at pointere, at mobiltelefoner kun må bruges som kamera i 
skoletid/SFO-tid, såfremt det er i forbindelse med en undervisningsopgave og efter aftale med 
pågældende lærer. 
 
Såfremt der er elever, som mod forventning, har særligt svært ved at efterleve skolens mobilpolitik, 
så vil mobiltelefonen blive opbevaret på skolekontoret til efter skoletid.  
Sker dette gentagende gange, (3 gange eller mere), vil hjemmet modtage brev om problemstillingen. 
Samtidig orienteres forældrene om, at de skal kontakte skolekontoret med henblik på at informere 
skolen om, hvordan der er taget hånd om problemstillingen. 
 
 
Mobilpolitikken er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 8. juni 2015 og er redigeret i 
august 2017.   


