
Standard for bruk av mobiltelefon og mobilklokker
I kommunalt ordensreglement for skolene i Gjesdal – ”Forskrift om reglement for orden og oppførsel” § 8-4 Bruk av 
mobiltelefon i skoletiden;
Mobiltelefon, mobiltilbehør og annet lignende elektronisk utstyr skal være helt avslått i
skoletiden på barnetrinnet og på ungdomstrinnet være lydløs i alle undervisningsøkter. Den
enkelte skole avgjør om eleven må levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, eller om
den skal ligge avslått i sekken. Elevene får tilbake mobilen når de skal hjem. Mobiltelefon,
mobiltilbehør og annet elektronisk utstyr kan i læringsøkter tas i bruk på mellomtrinnet og
ungdomstrinnet når læreren tillater det. Skolen er ansvarlig for mobiltelefonene i den tiden
skolen har dem. Blir mobilen skadet må skolen erstatte den.

Vår praksis:

Dersom en elev skal ha lov til å ha med mobil på skolen i en periode, eller faste dager, må foreldre/ foresatte sende skriftlig 
søknad om dette til rektor.

Dersom en elev har behov for å ha med mobilen en enkelt dag, kan foreldre/ foresatte gjøre egen avtale med kontaktlærer ved å 
levere den inn hver morgen i en boks.

Dersom søknad innvilges så skal dette skje under forutsetning av at mobilen er avslått/ eller på lydløs og oppbevares av lærer 
under skoletiden.

Ved brudd på regelen:

Ved 1. gang: Dersom en ansatt oppdager en elev som bruker mobiltelefonen uten avtale, så skal denne inndras. Mobilen kan så 
hentes etter skoleslutt i resepsjonen/kontoravdelingen. Varsel gis til eleven.

Ved 2. gang: Mobiltelefonen blir inndratt og kan hentes i resepsjonen etter skoleslutt. og foresatte kontaktes.

Vedr telefonklokker og mobiltelefoner:

Dersom elevene skal ha med denne type klokker så skal disse samles inn av lærer og legges i egen boks. Den leveres ut igjen når 
eleven går hjem for dagen. 

Klokken skal være på lydløs og ikke være innstilt på "avlytting" eller lignende moduser.

Dersom eleven har med seg mobiltelefon, skal denne også leveres inn hver morgen til lærer og legges i egen boks. Den leveres ut igjen når eleven går hjem for dagen.


