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Politik for mobiltelefon på Stolpdalsskolen 

Både elever og personale har enten mobiltelefon, I-pad, computer eller andre digital 

værktøjer inden for rækkevidde i skolen. Det giver mange læringsmæssige gevinster og 

det er også vores opgave at lære eleverne at håndtere de mange muligheder, bl.a. i form 

af de sms’er, beskeder, opdateringer, nyhedsstrømme m.v. der hele tiden bliver sendt.  

Vi oplever ulemperne i form af 

- De mange forskellige inputs fra mobiltelefonen, som fylder elevernes 

arbejdshukommelse op og gør det svært at lære samtidig.  

- Læring foregår i fællesskaber – også det sociale i frikvarterne. Hvis eleven er 

optaget af sin elektroniske device i frikvarteret, er han ikke sammen med 

kammeraterne.  

- En elev kan fristes til at tage sin mobil frem for at tjekke videoer, nyheder, 

Facebook m.v.  Det betyder at eleven vænner sig til at gå med fristelsen og 

tilsidesætter impulskontrol, indre ro, empati og kreativet.  

Vi er fuldt bevidste om, at det også er skolens opgave at være med til at danne eleverne, 

også digitalt. Det gør vi bl.a. ved at lave forløb med alderstilpasset indhold. 

Men vi oplever imidlertid, at især mobiltefonen er et så forstyrrende element i 

dagligdagen, at vi giver de enkelte teams mulighed for at lave restriktioner i elevernes 

adgang til dem.  

På baggrund af ovenstående har vi følgende politik: 

 

 

Mobiltelefon-politik Stolpedalsskolen 2018/19 

Mål: At eleverne kan holde fokus på deres læring og fællesskabet. 

Politik: Mobiltelefoner opbevares/afleveres, så de ikke forstyrrer i 

undervisningstiden (mobiltelefoner vil på nogle klassetrin blive opbevaret 

hele skoledagen i klasserne, altså i timerne og frikvarterne).  

De enkelte faser formidler mål og politik for mobiltelefon ud til eleverne i 

klassen. Lærerne udarbejder i dialog med eleverne færdige retningslinjer 

for klassen. 

Når Retningslinjer for mobiltelefoner på en årgang er udarbejdet 

offentliggøres de på ForældreIntra. 
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Politik for iPad på Stolpdalsskolen 

På stolpedalsskolen udleverer vi iPad til eleverne allerede fra 2. klasse. Elevernes iPad er 

et vigtigt læringsredskab i den daglige undervisning, hvor digitale læremidler er 

tilgængelig på elevernes iPad. 

Vi oplever, at elevernes iPad ofte er fyldt op med spil og apps, hvilket gør, at nye apps til 

undervisningsbrug ikke kan installeres. Der er begrænset kapacitet på ipaden og derfor 

må vi indskærpe, at det er et arbejdsredskab i skolesammenhæng. 

Fra skolens side (Pædagogisk Læringscenter/Skolebiblioteket) har vi også brug for hurtigt 

at kunne distribuere lærings-apps. Det vil fremover komme til at ske via et system, der 

betyder elever og forældre ikke kan installere/afinstallere Apps via et Apple-id.  

 

På baggrund af ovenstående har vi følgende politik:  

 

Ipad-politik Stolpedalsskolen 2018/19 

Mål: At eleverne anvender deres iPad som arbejdsredskab - med fokus på 

læring.  

Det betyder, at spil og private apps ikke må være på elevens iPad. 

Eleverne får udleveret iPad fra 2. årgang. Det er en skole-iPad, hvor skolen 

administrerer installationer af apps centralt. Eleven og forældre kan altså 

ikke installere egne apps (som f.eks. spil) på iPaden.  

Ipads på 3. årgang vil i løbet af efteråret blive geninstalleret, så skolen 

administrerer indhold centralt. Allerede installeret indhold vil blive slettet.  

Eleverne på 4.-9. årgang vil blive instrueret i at fjerne private spil og apps. 
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