
 

 

Princip for private digitale kommunikationsenheder på Nordstrandskolen 

 

Læs mere: 
https://www.folkeskolen.dk/571106/tag-magten-

over-elevernes-mobil--for-laeringens-skyld  

https://www.folkeskolen.dk/612808/speciallaege-

skolen-skal-skaerme-eleverne-fra-mobiltelefoner  

Ansvar:  

Skolens ledelse, lærere og forældre er ansvarlige 

for, at princippet udleves. 

Formål:  

På Nordstrandskolen ønsker vi at eleverne 

skal have størst muligt udbytte af og kvalitet i 

undervisningen - herunder at eleverne skal 

være nærværende og kunne arbejde 

koncentreret i timerne. På alle klassetrin 

ønsker vi desuden at styrke de sociale 

fællesskaber gennem leg, dialog og samvær. 

Dette princip har til formål at sikre, at 

telefoner, tablets, smartwatches mv. ikke 

forstyrrer undervisningen eller hindrer leg, 

bevægelse og samvær i pauserne. 

Principper:  

• Private kommunikationsenheder såsom mobiltelefoner og smartwatches er som udgangspunkt 

ikke frit tilgængelige i timerne – det gælder i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.  

• Elever i udskolingen gives adgang til deres enheder i det store spisefrikvarter.  

• Læreren kan inddrage kommunikationsenheder i undervisningen, når dette giver fagligt mening 
• Brugen af kommunikationsenheder i undervisningen tilrettelægges så det styrker elevernes evne 

til at benytte moderne tekniske hjælpemidler, og hjælper eleverne til at udvikle kritisk sans i 

forhold til disse. 

Skolens ansvar:  

Det er skolens ansvar at sikre, at der ikke er adgang til private kommunikationsenheder i 

undervisningstiden, medmindre det indgår som en planlagt del af undervisningen.  

 

• Den lærer, der har klassen i første undervisningstime, sørger for, at alle elever afleverer deres 

kommunikationsenheder i klassen.  

• For udskolingen: Den lærer, der har klassen op til spisefrikvarteret, har ansvaret for at udlevere 

elevernes enheder til pausen. Efter pausen indsamles enhederne på ny.  

• Den lærer, der har klassen i sidste time, har ansvaret for at udlevere elevernes enheder igen ved 

timens afslutning.  

• Skolen skal i hvert klasselokale stille kasser til de indsamlede kommunikationsenheder til rådighed 

og den lærer der har klassen sørger for at kassen låses inde indtil enhederne udleveres til eleverne 

• Skolen skal stille en telefon til rådighed, såfremt en elev har behov for at kontakte sine forældre i 

undervisningstiden. Har forældrene et akut behov for at komme i kontakt med deres barn i 

undervisningstiden, kontaktes skolens kontor. 
 
Forældrenes ansvar:  

• Det er forældrenes ansvar at støtte op om den mobilfri undervisning.  

• Forældrene skal forklare, støtte op om og hjælpe med at overholde reglerne. 
 

Godkendt at SB, 28. april 2021 
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