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Informasjon om innføring av mobilfri skole Lundehaugen ungdomsskole   
 

Lundehaugen ungdomsskole blir mobilfri skole fra 1.april 2019.  Mobiltelefoner skal kun brukes 

når lærer, miljøarbeider eller ledelse gir tillatelse til det.  Mobilhotellet, som installeres i hvert 

klasserom, er en god oppbevaringsplass for mobilene.  Det er et låsbart skap, som 

lærere/miljøarbeider/ledelse har nøkler til. Saken er behandlet i elevrådet, i klassene, personalet, 

FAU, SU og SMU. I elevrådet har dette vært tema på flere møter over lengre tid. Skrivet er 

presentert og drøftet i elevrådet 260319. 

 

Teksten under inneholder følgende punkt: 

1. Bakgrunn for saken 

2. Hva sier Opplæringslova? 

3. Hvordan gjennomfører Lundehaugen ungdomsskole dette? 

4. Elevtiltak for å øke aktiviteten og lage nye og gode sosiale arenaer 

5. Hva ønsker vi fra foresatte? 

 

1. BAKGRUNN FOR SAKEN 

Mobiltelefoner er en naturlig eiendel for de aller fleste elevene i dag. De har tilgang på bussbilletter, 

dokumenter knyttet til skolearbeid, de kan bruke mobilen når de eks. skal dokumentere forsøk i 

naturfag og arbeider i kunst og håndverk. Samtidig har det vært en utvikling der mobiltlf. blir en 

større og større distraksjon i hverdagen, og forstyrrer elevene i timer og de kan «forsvinne» inn i 

den i friminuttene.  Elevene selv har uttalt at de er redd for å bli filmet og at det skal legges ut på 

sosiale medier.  Snapchat er en funksjon, som brukes flittig av de aller fleste elevene, ofte for å gi 

hverandre negativ tilbakemelding eks. ved uoverensstemmelser. Dette utfordrer elevene sin rett til 

et trygt og godt skolemiljø. Skolen har blant annet måtte ha egne regler for aktiviteter i aulaen, da 

de som er der i friminuttene og danser er redd for å bli filmet.  Det vet vi skjer og det er jfr. norsk 

lov ulovlig. Elevene har etter høring skissert at det fremste argumentet for å begrense mobilbruk på 

skolen, er for å skape trygghet i elevmiljøet, økt oppmerksomhet i timer og sosialisering.  
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2. HVA SIER OPPLÆRINGSLOVA? 

Opplæringslova § 9a-10 sier at alle skoler skal ha et ordensreglement, og videre hva som kan stå i 

dette reglementet.  
§ 9 A-10.Ordensreglement 
Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og fylkeskommunen skal 
gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på 
annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast 
mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast. 

Viktig å merke seg er at følgende presiseres når det gjelder mobilbruk og ordensreglement: Skolen 
kan regulere mobilbruken i ordensreglementet.  Eks. kan det forbys i timene og skolen kan regulere 
forhold som forstyrrer undervisningen eller skaper trygghetsmessige eller andre problemer ved skolen. 
(Opplæringslova s. 214) Videre presiseres det i lovverket at skolen ikke kan forby at elevene tar med 
mobil på skolen.  

I gjeldende ordensreglement for Lundehaugen ungdomsskole, understrekes det at mobilbruk skal 
avklares med lærer. Videre sier ordensreglementet hva som skjer ved brudd på denne regelen jfr 
føringer i Opplæringslova nevnt i forrige avsnitt.  

Til saken så er det viktig å vite at det i disse dager utarbeides et felles reglement for Sandnesskolen, 

som mest sannsynlig blir behandlet politisk i mai 2019. Elevrådet, FAU SU og SMU har alle deltatt 

i høringen, og er samstemte at dette er et tydelig og godt reglement.  

 

 

 

3. HVORDAN GJENNOMFØRER LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE TILTAKET? 

 

● Lundehaugen bruker mobilhotell som henger i alle klasserom, som er en god 

oppbevaringsplass for mobilene.  

● I kroppsøving samles tlf inn i første og siste time av kroppsøvingslærer.  

● Hvis mobilen skal brukes i timene vil lærer/miljøarbeider gi beskjed om dette. 

●  Mobilen kan brukes når de eks er på arrangement utenfor skolen, men også der når lærer 

/miljøarbeider gir tillatelse.  

● Mobilen skal ikke brukes inne på skolen, uten tillatelse, Dette gjelder alle områder. Ref. 

trygghetsmessige forhold i pkt. 1 og pkt 3. 

● Gitt at elevene bryter dette, og bruker mobilen på arenaer der de ikke har lov, vil skolen 

gjøre følgende: 

o Inndra mobilen, og den leveres ut etter skoledagen er ferdig.  

o Dokumentere at eleven ikke følger gitte regler.  

 

4. ELEVTILTAK FOR Å ØKE AKTIVITETEN OG LAGE NYE OG GODE SOSIALE ARENAER 

Lundehaugen ungdomsskole har satt av midler i budsjettet, for å fremme et trygt, godt og levende 

elevmiljø. Tiltak vil være innkjøp av flere spill, oppgradering av kantinen og skolefrokost.  Vi har 

åpen aula med dans og aktiviteter, åpen gymsal og mulighet for å bruke musikkrommet i 

friminuttene. Biblioteket er åpent, slik at de kan lese, snakke og spille spill.  

 

5. HVA ØNSKER VI FRA FORESATTE? 

● Ha en prat med deres ungdom om dette skrivet, og hva det vil betyr for dem 

● Bidra til at dette innføres og implementeres på skolen vår på beste måte 

● Ta kontakt hvis du lurer på noe. 

 

 

Kontaktperson: Anne-Marthe N. Basso  

 

Mvh 
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Anne-Marthe N. Basso 

 

rektor Lundehaugen ungdomsskole  

 

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer 

Lundehaugen 

ungdomsskole 

Bente Aarsvoll Postboks 583 4305 

SANDNES 

Lundehaugen 

ungdomsskole 

Elin Djuve Postboks 583 4305 

SANDNES 

Lundehaugen 

ungdomsskole 

Sonja Lie Postboks 583 4305 

SANDNES 

Lundehaugen 

ungdomsskole 

Einar Auestad Postboks 583 4305 

SANDNES 

 


