
 

 

 

Mobilfri skoletid 
    Fra skoleåret 2019-2020 

      



Mobilfri skoletid 

Skolens ledelse og skolebestyrelsen har besluttet, at Hyldgårdsskolen 

indfører mobilfri skoletid. Ændringen træder i kraft fra starten af 

kommende skoleår, og i denne orientering vil vi gøre rede for, hvad det 

ligger bag beslutningen, samt hvad den kommer til at betyde i praksis for 

elever, forældre og medarbejdere.  

 

Hvad vil vi gerne opnå? 

Vi ønsker at styrke fællesskabet, så det i højere grad præges af reelt 

nærvær og samvær i pauserne. På skoler, som allerede har indført 

mobilfri skoletid, ses en positiv styrkelse af det fælles samvær på en 

række områder, blandt andet opleves det, at eleverne taler mere med 

hinanden og er mere fysisk aktive. Endnu en effekt er, at medarbejderne 

ikke skal bruge tid og energi på at regulere elevernes brug af mobiler.  

 

Der er desværre eksempler på, at nogle 

elever benytter mobilen til at gemme sig 

bag, når samværet med andre bliver for 

svært, og derved risikerer eleverne at 

isolere sig fra fællesskabet.  

 

 

Uheldig kommunikation på mobilen kan medvirke til at udstille og 

udelukke elever fra fællesskabet. Ligeledes kan risikoen for at blive filmet 

eller fotograferet give anledning til utryghed blandt eleverne.  

Fornuftig adfærd på de sociale medier er naturligvis forsat et væsentligt 

tema i undervisningen i løbet af elevernes skolegang på Hyldgårdsskolen.  
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Den gode pause 

Eleverne på Hyldgårdsskolen har allerede i dag mobilfri skoletid, i stort 

omfang, men særligt i Storefløj bliver det vigtigt, at skolen understøtter 

pauserne, så eleverne hjælpes lempeligt ind i det uvante.  

Skolen vil have et øget fokus 

på elevernes pauser i 

kommende skoleår og 

tilstræbe en understøttelse 

af det gode pausefællesskab 

med fælles aktiviteter, 

bevægelse eller mulighed 

for ro og afslapning, alt efter 

behov.  

Understøttelsen af de gode pauser vil blandt andet udspringe af en højere 

grad af elevinddragelse i forhold til, hvad den gode pause kan indeholde 

af aktiviteter, hvilke legeredskaber man ønsker sig, hvordan 

fællesrummene skal indrettes o.l. Her får elevrådet naturligvis en central 

rolle. 

Hyldgårdsskolen vil bevare det høje tilsynsniveau, hvor børnene altid 

møder kendte voksne i pauserne. 

Ligeledes vil vi forsat, især i Lillefløj, hjælpe eleverne med at finde 

sammen i gode legegrupper i pauserne. 

Hyldgårdsskolen har allerede en 

legepatrulje på 5. årgang, som aktiverer 

eleverne i Lillefløj, og der kan evt. 

udvides med lignende elev-til-elev-

ordninger. 
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Den praktiske håndtering 

Det er naturligvis en mulighed at lade telefonen blive hjemme, men ellers 

gælder følgende: 

Ved starten af 1. lektion afleverer alle elever mobiler i et mobilhotel, som 

opbevares i aflåst depot. Eleverne får udleveret mobilerne, når dagen er 

slut.  

Hvis skolen konfiskerer mobiler i løbet af dagen, kan de hentes på skolens 

kontor ved skoledagens afslutning, og forældrene vil evt. blive inddraget. 

Mobilfri skoletid er ikke en hindring for, at medarbejderne fx organiserer 

spillepauser for en gruppe af eleverne, eller at medarbejderne beslutter 

at benytte mobilerne til at understøtte læringsaktiviteter.  

Elevcomputerne er fortrinsvis et læringsredskab og kan derfor ikke 

benyttes til pauseaktiviteter, med mindre de indgår i en pauseaktivitet, 

som er organiseret af medarbejderne. 

 

Kontakten mellem elever og deres forældre 

Skolen er naturligvis forsat behjælpelig med at ringe til forældre fx ved 

sygdom eller andre situationer, hvor der er behov for kontakt til 

hjemmet. Skolens sekretær formidler kontakten, og kan kontaktes på 

tlf.nr. 99604800.  

Hvis særlige omstændigheder kræver, at eleven skal være i kontakt med 

hjemmet i skoletiden, eller af anden årsag har behov for at have sin 

mobiltelefon, kan dette aftales.  

     

 

     

 


