
Mobilpolitik for Lindehøjskolen  

Når Lindehøjskolen i denne mobilpolitik skriver mobiltelefonen, menes der alle former for mobile device fx 

mobiltelefoner, Ipads og tablets .  

0.til 5. klasse: 

Mobiltelefonen opbevares slukket eller lydløs i klassens opbevaring i skole og SFO-tiden. 

Ovenstående gælder også i frikvartererne, da Lindehøjskolen har fokus på elevernes trivsel og 

fællesskab.  For at få den optimale trivsel er det vigtigt for eleverne, at de leger og færdes sammen uden 

udefrakommende forstyrrelser så som sms’er, telefonopkald og lignende. 

Mobilen kan som kommunikationsværktøj og minicomputer ofte med fordel bruges undervisningen. 

Mobilen tages kun frem i timerne når det er aftalt med lærer/pædagog. 

6. til 9. klasse: 

Mobiltelefonen skal være slukket eller lydløs, og ikke kunne forstyrre  i undervisningen. Derfor skal den 
placeres i klassens opbevaring. 

Mobilen kan som kommunikationsværktøj og minicomputer ofte med fordel bruges i undervisningen. 
Mobilen tages kun frem i timerne når det er aftalt med lærer/pædagog. 

I frikvartererne må eleverne fra 6. til 9. klasse bruge mobilen, men eleverne skal være opmærksomme 
på: 

 at sms’er, og statusopdateringer på sociale medier ( fx  Facebook), der omtaler en anden elev, 
lærer, pædagog eller lignende på en grov eller nedladende måde opfattes som mobning  og 
accepteres ikke på Lindehøjskolen 
 

 at lave video-/lydoptagelser og billeder på mobilen af andre end eleven selv, ikke er tilladt.  

Lejrskoler og ture ud af huset: 

Mobiltelefoner må ikke medbringes på lejrskoler og ture ud af huset, med mindre at lærer/pædagog 
udtrykkeligt giver tilladelse til det.  

 

Elever, der ikke følger skolens politik for brug af mobiltelefon: 

 
 Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time, uden at have fået tilladelse af læreren/pædagogen 

til det, inddrages mobiltelefonen resten af dagen. Mobiltelefonen afhentes af eleven på skolens 

kontor 
 

 Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time, og den allerede inden for den sidste uge har været 
inddraget, eller laver foto-/lyd-/videooptagelser af andre i skoletiden, uden aftale med 

lærer/pædagog, inddrages mobiltelefonen resten af dagen og skolens ledelse kontakter 
hjemmet. Mobiltelefonen udleveres til eleven. 
 

 Hvis overtrædelsen fortsætter inddrages telefonen og hjemmet indkaldes til en samtale. 
Telefonen udleveres til forældrene. 

 

Mobiltelefoner medbringes altid på hjemmets ansvar. 


