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Princip 
Digital kommunikation                                            
                                                                                           
Brug af mobiltelefoner og lign. i skoletiden 
 
Elevbrug af mobiltelefoner i skole og SFO tiden er ikke mulig. 
I skole og SFO opbevares mobiler i skolen ” hoteller”. 
I fald eleverne medbringer mobiltelefoner er det på forældrenes ansvar. 
 

Smartwatch: 

Må kun bruges som ur, og skal være frakoblet net og mobiltelefon. 

Kan som mobiltelefoner bruges som en del af undervisningen under personalets tilsyn. 

 

Ved overtrædelse og misbrug kan det medføre: 

- at mobiltelefonen inddrages af personalet, indleveres på kontoret og kan hentes efter 
skoletid 

- at mobiltelefonen ligger på kontoret i undervisningstiden i en aftalt periode 
- at hjemmet indkaldes til møde på skolen 
- at der kan ske bortvisning i henhold til ”cirkulære om god ro og orden” i op til 1 uge 

 

Brug af mobiltelefoner i undervisningen kan forekomme hvis personalet har brug for det. 

Det er ikke et krav at eleverne har mobiltelefoner til rådighed. 

 

På ekskursioner, hyttetur og lejrskoler fastsætter skolens personale retningslinjerne, og helst i 

samarbejde med elever og forældre. 

Sociale medier: 

Generelt ønsker skolen ikke brug af disse i skoletiden. Dette både i undervisningen og SFO 

Facebookbrug er ikke tilladt for vores aldersklasser, og øvrige sociale medier bør benyttes privat 

og under voksen vejledning. 
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Ved sociale medier forstås Facebook, Instagram, Momio, Snapchat og lign. sites som indeholder 

kommuniaktion. 

 

Brug af skolens netværk er ikke tilladt. 

Det er ikke tilladt at bruge disse medier fra skolens undervisningsinventar, med mindre det er som 
en del af en planlagt undervisningslektion i forbindelse med netetik og internetbrug.  
 
Det skal fremgå af ugeplaner, årsplaner at dette foregår, hjemmene og ledelsen skal være 

orienteret. Dette gælder hele skolens virke, undervisning og aktivitet i SFO. Det er skolens, 

elevernes og hjemmets ansvar at dette efterleves.  

 

Reglen etableres i forlængelse af Guldborgsunds retningslinjer på dette felt.  

 

Ovenstående for at understøtte skolens Antimobbepolitik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående er udarbejdet for at understøtte Antimobbepolitikken 
Det er på hjemmets ansvar at mobiltelefoner og elektronisk udstyr medbringes. 
 
Misbrug er også: 
Manglende efterrettelighed i forhold til personalets anvisninger. 
Lyd eller videooptagelser uden samtykke 
Offentliggørelser af billeder/lyd, herunder også på de sociale medier uden samtykke. 
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