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Övergripande mål
Alla på vår skola ska ha en lugn och trygg studiemiljö.

Utdrag ur lagtext:
● Enligt Skollagen (2010:800) 5 kap. 22 § får en lärare omhänderta elevers föremål som
används på ett sätt som är störande för utbildningen, till exempel mobiltelefon.
● Enligt Skollagen (2010:800) 5 kap. 23 § ska mobiltelefonen som omhändertagits
återlämnas till eleven senast vid skoldagen slut. Om eleven vid upprepade tillfällen
använt mobiltelefonen under lektionstid behöver den inte lämnas tillbaka förrän elevens
vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Mobiltelefonen lämnas då
tillbaka senast fjärde dagen efter omhändertagandet.
● Enligt Brottsbalken (4 kap. 6a § - 2013-07-01) gällande kränkande fotografering är
det dessutom ett lagbrott om du i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig
inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme.

Utifrån detta tillämpar vi gällande lagar och regler som kan relateras till användning av
mobiltelefoner och liknande. När begreppet mobiltelefoner används i texten framöver
innefattas även liknande medieprodukter.

Syfte:
Trygghet och studiero
I skolans ordningsregler står att ”Mobiltelefon och liknande får endast användas till
skolarbete på lektionerna, och då om läraren tillåter”.
Detta innebär att:
• Mobiltelefoner inte får användas på ett sätt som stör omgivningen eller hindrar dig
eller andra från att vara koncentrerade på den undervisning som bedrivs i
klassrummet.
• Mobiltelefoner får t ex inte ringa på lektionstid, du får inte använda den för att kolla
sms osv.
• Läraren bestämmer vad som anses störande etc, men kan också ge dig tillåtelse att
använda mobilen i undervisningssyfte eller för nödvändiga kontakter med t ex
vårdnadshavare.
• Läraren kan också bestämma hur mobiltelefoner ska förvaras under
lektionstid/skoltid exempelvis i en gemensam uppsamlingskorg i lokalen.

Kränkningar och trakasserier
•
•
•

Mobiltelefonen måste alltid hanteras socialt korrekt. Vi måste respektera varandra
och inte uppträda på ett sätt som kan såra andra.
I läroplanen beskrivs de värden som skolan ska förmedla och texten ger därmed
riktlinjer kring hur alla som vistas i skolan ska bete sig mot varandra.
I Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling tydliggörs
detta ytterligare.
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Ansvar - ersättningsanspråk
•

•

Skolan ersätter inte förlust av mobiltelefoner eller eventuell skada som uppkommit
under skoltid.
Är man utifrån gällande regler orolig för att telefonen stjäls eller förstörs vid till
exempel förvaring i gemensam uppsamlingskorg får mobiltelefonen lämnas hemma.

Utifrån övergripande mål och syfte gäller följande regler för
mobiltelefonanvändning på Nossebro 6-9 skola:
Trygghet och studiero
Telefonen får användas som ett hjälpmedel i skolarbetet till exempel för att:
• Använda kalendern för läxor och schemaförändringar.
• Fotografera av fakta och information, dock ej elever och personal.
• Söka fakta som är relevant för undervisningen
• Telefonen ska under övrig tid vara undanstoppad.

Om du inte följer gällande regler och lärarens anvisning, t ex stör undervisningen eller på
anmodan inte lämnar ifrån dig mobiltelefonen, kan läraren utvisa dig ur lokalen för resten
av lektionen. Du förlorar då värdefull undervisningstid!
Läraren kan också omhänderta mobiltelefonen för resten av skoldagen eller om det finns
särskild anledning inte återlämna den förrän vårdnadshavare har informerats, dock
max 4 dagar.
Samtal kommer då också att föras med vårdnadshavare i syfte att förbättra elevens framtida
uppträdande och för att få en lugn och trygg miljö för alla elever.
Om det finns särskilda skäl ska beslagtagen telefon hämtas på expeditionen av elev
och vårdnadshavare.

Kränkningar och trakasserier
•

Du får bara fotografera eller filma under raster om de du fotograferar eller filmar
godkänner det.

•

Du får bara lägga ut bilder eller filmer på sociala medier om de som är med godkänner
det. Bilder och filmer som kan upplevas kränkande eller diskriminerande får aldrig läggas
ut.

•

Lärare kan ge dig tillåtelse att fotografera eller filma om man bedömer att det vid ett
specifikt tillfälle är lämpligt i undervisningssyfte.

Skulle du bryta mot dessa regler gäller samma konsekvenser som de ovan beskrivna.
Vid misstanke om kränkningar och trakasserier ska rutinen i Likabehandlingsplanen följas.
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Vid misstanke om lagbrott behandlas händelsen även utifrån detta. Polisanmälan, alternativt
anmälan till sociala myndigheter, görs av rektor.

Ansvar - ersättningsanspråk
•

Vårdnadshavare är ytterst ansvariga för elevens sätt att använda mobiltelefonen.
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