
Politik om mobiltelefoner og andre digitale platforme I Team 10; på 

skolens matrikel – og på lejrskoler & skolerejser: 

 

I dag forholder det sig således, at unge mennesker interagerer digitalt med deres 

mobiltelefoner og andre digitale platforme som en naturlig del af deres sociale liv og 

de benytter også digitale platforme og mobiltelefoner i andre sammenhænge. Vi 

mener i Team 10, at vi skal afspejle den virkelighed der eksisterer i samfundet, også i 

forhold til mobiltelefoner og digitale platforme som sådan. 

Derfor har vi i Team 10 valgt, frem for totalt at forbyde os ud af de problematikker 

og udfordringer der jo også er knyttet til brug af diverse digitale platforme og 

mobiltelefoner, at vi hellere vil arbejde med elevernes digitale dannelse i forhold til 

hvornår mobiltelefoner og andre digitale platforme kan/må bruges og – ikke mindst 

– hvornår de ikke kan/må bruges.    

Vi ønsker at bevidstgøre eleverne om de fordele og ulemper der knytter sig til 

brugen af mobiltelefoner, vi ønsker at lære dem hvorledes de finder balancen 

mellem hvornår situationerne tilsiger at være ”online” og ”offline” så de selv kan 

vurdere, hvilken adfærd jfr. brugen af mobiltelefoner der er hensigtsmæssig i givne 

situationer, og hvilken adfærd der ikke er det.  

Vi mener, at denne dannelse vil klæde eleverne på til en hensigtsmæssig digital 

adfærd i deres videre liv, det være sig på kommende uddannelser, studier, i 

privatlivet og på arbejdsmarkedet.  

De enkelte faglærere i Team 10 rammesætter til enhver tid selv i deres respektive 

lektioner og fag præcis hvornår mobiltelefoner skal - eller må - anvendes i 

forbindelse med undervisningen og hvis ikke andet er aftalt med den enkelte 

faglærer eller afdelingslederen, så gælder følgende politik vedr. mobiltelefoner: 

MOBILPOLITIK I TEAM 10: 

 I alle pauser, eventuelle mellemtimer og i alle frikvarter, såvel som før den første 

undervisningstime starter om morgenen og efter den sidste er afsluttet om 

eftermiddagen, er det tilladt for elever at anvende mobiltelefoner og andre 

digitale platforme, så længe dette ikke forstyrrer andre mennesker, f.eks. 

klassekammerater i klassen ved støj, mv. 

 



 I timerne er det som udgangspunkt ikke tilladt at have mobiltelefonerne på eller 

ved sig, således skal alle elever aflevere deres mobiltelefoner i klassens 

mobiltelefonholder ved timens start og det forventes eleverne gør dette af sig 

selv uden at skulle beordres til det.  

 

 Den enkeltre faglærer – eller Afdelingslederen –  kan give tilladelse til, at en elev 

kan have sin mobiltelefon på sig eller ved sig i timerne, såfremt det vurderes som 

værende hensigtsmæssigt i den givne situation. 

 

 På lejrskoler, skolerejser, udflugter, ekskursioner, mv. i skoleregi, angiver lærerne 

eller Afdelingslederen de præcise regler og konditioner vedr. elevernes brug af 

mobiltelefoner, som det forventes eleverne retter ind efter. 

 

 Det er for eleverne strengt forbudt at optage lyd, filme eller tage billeder, såvel 

generelt, som af elever, lærere, eller andre personer, i timerne, i frikvartererne 

eller i pauser på hele Holbæk Private Realskoles matrikel, såfremt det ikke klart 

og tydeligt er aftalt med alle de involverede; det være sig elever, Afdelingsleder, 

de enkelte faglærere, eller med de eventuelt andre personer der måtte befinde 

sig hvor det påtænkes at optages lyd, film eller tage billeder. 

Hvis elever bevidst ikke retter ind efter de givne regler og retningslinjer vi har vedr. 

mobiltelefoner i Team 10, hvis de udviser uhensigtsmæssig eller ulovlig brug af 

mobiltelefoner eller andre digitale platforme i timerne, kan følgende sanktioner 

iværksættes.  

Det drejer sig om: 

 Konfiskering af mobiltelefonen/digitale platforme resten af skoledagen og 

udlevering ved skoledagens afslutning – med orientering til forældrene! 

 

 Forbud mod at medbringe mobiltelefon/digital platform for elever, der gentagne 

gange bevidst bryder Team 10´s politik på dette område! Forældre orienteres. 

 

 Inddragelse af Afdelingslederen og forældrene ved vedvarende eller grove brud 

på Team 10´s mobilpolitik. Afdelingslederen kan i disse tilfælde beslutte at der 

iværksættes andre sanktioner i henhold til ”Ordensreglement & elevpolitik i Team 

10”! 


