
 

Mobil-politik 
På Løgumkloster Friskole ønsker vi, at eleverne kan fokusere på deres læring og det sociale i 

klassen, når de er i skole, derfor skal alle elever aflevere deres mobiltelefon, når de møder om 

morgenen. 

Mellem- og Storeklassen afleverer deres telefon på lærerværelset i klassens mobilhotel, Lillehuset 

afleverer i Lillehuset, telefonerne låses efterfølgende inde og udleveres ved skoledagens 

afslutning. 

I nogle tilfælde kan telefonen være en vigtig medspiller i undervisningssituationen og medvirke til 

at gøre undervisningen mere aktiv og engagerende og dermed skabe større læring, i disse tilfælde 

vil læreren udlevere telefonerne, som efter brug igen vil blive låst inde.  

Har man akut behov for at få fat i sit barn i skoletiden, kan man ringe til skolens kontor, alternativt 

skrive/ringe til sit barns lærer. Såfremt en elev har brug for at ringe i løbet af skoletiden, kan 

skolens telefon benyttes eller læreren kan udlevere barnets telefon, som så kan benyttes under 

opsyn. 

I tilfælde af at eleven ikke afleverer sin telefon, vil hjemmet blive kontaktet, ligesom vi forventer at 

blive kontaktet, hvis man som forældre oplever at blive ringet op fra en ”gemt” mobiltelefon. 

Personalet må bære deres mobil på sig hele dagen. Den benyttes kun i faglige eller saglige 

sammenhænge foran eller sammen med eleverne. Mobilen må benyttes frit i pauserne. Gårdvagt 

er IKKE en pause. 

 

Etiske regler for brug af mobiltelefon og digitale medier på Løgumkloster Friskole: 

• Tænk dig om når du bruger din mobiltelefon. 

• Brug ikke nedsættende, diskriminerende eller hånende sprogbrug om andre eller til andre. 

– Det er mobning. 

• Send ikke trusler til andre – det er strafbart og det er mobning. 

• Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal 

bruges til. 

• Fotografer/optag ikke andre medmindre de har sagt klart ja til det. 

• En person på et billede kan altid kræve billedet slettet. 

• Billeder med personer på må ikke lægges på de sociale medier, medmindre 

personen/personens forældre har givet tilladelse til det. 
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