
Ordensregler for mobiler på Bakkegårdsskolen 
 

Baggrund 

Ordensreglerne er udarbejdet af skoleledelsen for at kunne leve op til Bakkegårdsskolens 

princip for brug af IT vedtaget den 13. december 2018. I princippet står blandt andet:  

 

● I de situationer, hvor de digitale enheder (pc, mobil, osv.) kan være et godt redskab til at 

understøtte læringen og det sociale samspil i undervisningen eller i SFO, skal de tages i 

brug. Det betyder med andre ord, at digitale enheder kun er til stede, når de har en 

direkte læringsmæssig funktion – defineret af lærer og/eller pædagog.  

 

● For at fremme læringen og den sociale trivsel ønsker skolebestyrelsen, at begrænse 

elevernes brug af digitale enheder i frikvarterne. Derfor udarbejdes der et sæt 

ordensregler, der sætter en tydelig ramme for brugen af IT-udstyr i skole og SFO. 

 

Mobilregler 0.-5. klasse 

• I 0.-5. klasse ligger mobiltelefonen slukket i tasken både i timerne og i pauserne. 

Klasserne er vant til denne ordning allerede.  

 

Mobilregler 6.-9. klasse 

• I 6.-9. klasse skal mobiltelefoner befinde sig i aflåst skab hele skoledagen bortset fra 12-

pausen – dvs. eleven må ikke have mobilen på sig i lommen eller i tasken.   

• 10-pausen er mobilfri for at understøtte elevernes sociale liv (skaterbanen, 

fodboldbanen, brætspil, bordtennis, hyggesamtaler, trivselslederaktivitet i salen, 

turneringer, hyggesnak, osv.) 

• I 12-pausen må eleverne anvende deres mobiltelefon. Hvis der opstår problemer med at 

få afleveret mobilerne i skabet igen efter 12-pausen, så kan skoleledelsen inddrage 

tilladelsen til at bruge mobilen også i 12-pausen.  

 

Regler for mobiler og IT i SFO 

• I begge SFO-afdelinger ligger mobiltelefonen slukket i tasken.  

• To ugedage er helt IT-fri i SFO.  

• På andre dage kan mobiltelefoner og tablets kan jf. skolens princip for IT indgå i 

pædagogiske aktiviteter (fx når pædagogen og børnene er ved at lave film, der 

arrangeres spilturnering, osv.)  

 

Børn med særlige behov 

• Der kan forekomme særaftaler for børn med særlige behov, hvor brugen af IT fungerer 

som mentale pauser for barnet. Personalet laver aftaler herom med de konkrete 

forældre. 
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