
 
 
 

Mobiltelefonpolitik for grundskolen på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
 
 
 
Formålet med skolens mobilpolitik er at understøtte en praksis, hvor mobiltelefonerne ikke 
forstyrrer skolens hverdag og forringer undervisningsmiljøet, og hvor der samtidig er 
mulighed for at inddrage mobiltelefonerne som redskab i undervisningen. 
 
I forbindelse med kommunikation på de sociale medier spiller mobiltelefoner en væsentlig 
rolle, og vi ved, at elevernes brug af mobiltelefoner optager både tid og opmærksomhed 
og griber ind i det sociale fællesskab. Vi ønsker derfor ikke, at mobiltelefoner skal være en 
del af elevernes skoledag – medmindre de, som nævnt, indgår i den tilrettelagte 
undervisning. 
 
For de forskellige afdelinger gælder: 
Indskolingen er mobilfri fra det øjeblik, eleverne går ind på skolen, og til de går ud igen. 
Det betyder, at så længe man opholder sig på skolen, skal en evt. mobiltelefon været i 
tasken både før og efter selve undervisningstiden. I undervisningstiden er den låst inde i et 
skab i klassen. 
Mellemtrinnet er mobilfrit fra det øjeblik, eleverne går ind på skolen, og til de går ud igen. 
Det betyder, at så længe man opholder sig på skolen, skal mobiltelefonen være i tasken 
både før og efter selve undervisningstiden. I undervisningstiden er den låst inde i et skab i 
klassen. Når mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter 
reglerne herfor. 
Udskolingens eleverne opbevarer selv telefonen i skoletiden, og den skal altid være på 
lydløs og uden vibration. Mobiltelefonen skal altid være i tasken i undervisningstiden, og 
når den indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor. 
 
Mobiltelefonen er en vigtig del af mange elevers sociale liv og kommunikation med andre, 
og vi har en forventning om, at eleverne udviser god opførsel, også ved brug af 
mobiltelefon. Det er f.eks. vigtigt, at eleverne er bekendt med, at det ikke er tilladt at 
fotografere og filme andre personer uden deres accept. Vi finder det vigtigt, at eleverne 
tilegner sig en hensigtsmæssig adfærd ved brugen af mobiltelefoner, og vi betragter dette 
som et fælles anliggende for skole og hjem. 
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