
Besluttet i skolebestyrelsen marts 2017 

Princip for brug af mobiltelefon på Hammershøj Skole  
 
Skolebestyrelsen henstiller til, at brug af mobiltelefon i skoletiden, SFO`en samt 
SFO klub begrænses til et minimum. Vi opfordrer generelt til nærvær, fysisk 
social samvær og fysisk aktivitet og fokus på sundhed, frem for brug af telefoner 
og tablets. 
Det er tilladt at benytte telefonen i tilfælde af spontane legeaftaler, men 
telefonen skal herefter i tasken igen, så snart aftalen er truffet.  Vi opfordrer dog 
generelt forældre til, at træffe afhentningsaftaler med sit barn inden aflevering 
f.eks. via SFO web samt at benytte SFOens / skolens telefon, hvis man vil i 
kontakt med sit barn i løbet af dagen.  
 
Der opfordres generelt til almindelig sund fornuft i forbindelse med brug af 
mobiltelefon. Grove og nedladne sms beskeder og andre former for samtaler 
f.eks. på de sociale medier, af andre elever, lærer, pædagoger og lign. sidestilles 
med mobning, og tolereres ikke.  
Ligeledes er det ikke tilladt at se og dele uhensigtsmæssige filmklip og lydfiler så 
som porno, skræmme videoer eller lign. via mobilen samt optage og tage billeder 
af andre end eleven selv uden forudgående aftale. 
 
Det forventes at forældrene opdrager deres børn til korrekt og fornuftig brug af 
mobiltelefon.  
 
Helt konkret gælder følgende praksis: 
 
Indskolingen (0. - 2. kl.) + SFO: 
Mobiltelefonen skal blive i tasken hele dagen (lydløs). Også i SFO tiden. Der 
opfordres generelt til at lade mobilen blive hjemme. 
 
Mellemtrin (3. - 6. kl.): 
Mobiltelefonen skal  blive i tasken hele skoledagen eller afleveres i en kasse hos 
læreren (lydløs).  Dette besluttes af lærerteamet på hvert klassetrin. Den må kun 
benyttes hvis læreren opfordrer til det i forbindelse med undervisningen. 
 
SFO klub: 
Mobiltelefonen skal blive i tasken (lydløs), og må kun benyttes i begrænset 
omfang efter aftale med klubpersonalet. Overholdes dette ikke, skal den 
afleveres i en kasse til personalet ved ankomst, og kan afhentes igen når barnet 
skal hjem. 
 
Udskolingen (7. - 9- kl.): 
Mobiltelefonen skal blive i tasken eller afleveres i en kasse hos læreren i 
undervisningstiden (lydløs). Dette besluttes af lærerteamet på hvert klassetrin. 
Telefonen må benyttes hvis læreren opfordrer til det i forbindelse med 
undervisningen, samt i frikvarterer under ansvar. Skolebestyrelsen opfordrer 
dog på det kraftigste til nærvær sammen med kammeraterne frem for, at tid og 
fokus er på telefonen. 
 



Brud af regler: 
Ved overtrædelse konfiskeres telefonen og indleveres hos ledelsen. Første og 
anden gang kan eleven selv afhente telefonen efter endt skoledag. Tredje gang 
kan den afhentes på kontoret af forældre, eller af eleven selv, når forældrene har 
haft en samtale med ledelsen herom. 
 
 
Tlf. nr: 
 
Skolens kontor: 87872175 
 
SFO: 30858958 
 
SFO Klub: 40339629 
 


