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Riktlinjer mobiltelefon Ängetskolan F‐9
Mobiltelefoner är idag en naturlig del av samhället och om de används rätt en tillgång. Vi ser att
mobiltelefonen i mångt och mycket är ett sätt för våra elever att umgås på. Vi kan även se att det
är ett verktyg som öppnar upp möjligheter i undervisningen, samtidigt som den inte får vara
störande i utbildningen, eller riskera elevens kunskapsutveckling. Skolan har ingen förväntan att
elev ska ha en mobil för att klara något moment i skolan. Eleven som tar med sin mobiltelefon till
skolan gör det på eget ansvar, vilket innebär att skolan inte ersätter ifall denna utrustning går
sönder eller försvinner under skoltid. Det är ej tillåtet att ta bilder av andra personer inom
skolans område utan deras medgivande och eleven skall lämna elektronisk utrustning till läraren
om läraren bestämmer så (regleras av skolans ordningsregler, se skolans hemsida).
Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för
utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten.
(Skollagen 2010:800 kap 5 § 22)
Utifrån denna balans har vi sammanställt dessa riktlinjer baserad på beprövad erfarenhet utifrån
elevernas ålder och mognad, i våra arbetslag på Ängetskolan.

Mobiltelefoner, F‐3 Ängetskolan

Eleverna tillhörande F-3 rekommenderas lämna mobiltelefonen hemma. Förälder och lärare samråder
om det finns behov för den enskilde eleven att ha mobiltelefon med sig (exempelvis för resor mellan
skolan och hemmet). Mobiltelefon får INTE användas under skoldag eller fritids.

Mobiltelefoner, 4‐6 Ängetskolan

Om elever tar med sig mobiler till skolan, måste de lämna in dem i skåpet i hemklassrummet på
morgonen och hämta ut dem när skoldagen är slut. Eleverna kan, vid vissa tillfällen som läraren
bestämmer, få möjlighet att använda mobilen i undervisningen, t. ex genom att söka upp fakta, ta
kort på genomgångar eller scheman, lyssna på musik etc.

Mobiltelefoner, 7‐9 Ängetskolan

Mobilen ska inte störa undervisningen, för varken elev, klasskamrater eller lärare. Vår
rekommendation är att alla elever som har ett låsbart skåp förvarar sin mobil där under lektionstid.
Eleverna kan, vid vissa tillfällen som läraren bestämmer, få möjlighet att använda mobilen i
undervisningen.
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