
Presisering angående bruk av mobiltelefon  

i ordensreglene for Mosterøy skole 

 

1 Formål 

Formålet med ordensreglene er blant annet å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.  For å sikre 

dette har Mosterøy skole en praksis der mobiltelefon ikke skal være i bruk i skoletiden. 

Praksis gjelder både mobiltelefon, smartklokker og andre tilsvarende digitale 

kommunikasjonsverktøy. 

2 Virkeområde  

Begrensninger knyttet til bruk av mobiltelefon gjelder i hele skole- og SFO-tiden og i alle skolens 

lokaler og andre undervisningsområder, samt på skolebussen.   

Hendelser på fritiden der bruk av mobiltelefon skader eller plager andre vil kunne omfattes av 

ordensreglementet. 

3 Reglene på skole og SFO generelt 

Dette er ikke tillatt:  

• å bruke mobiltelefon i skoletiden uten tillatelse, og på en måte som skader eller krenker 

andre.  Mobiltelefoner, smartklokker og tilsvarende digitale kommunikasjonsverktøy skal 

være av eller i skolemodus i skoletiden.  

I skole- og SFO-tiden skal mobiltelefonen være avskrudd eller lydløs, og skal ligge i ranselen gjennom 

hele skoledagen fra eleven ankommer skolen til han/hun drar hjem igjen. 

Mobiltelefonen kan i enkelttilfeller være i bruk etter avtale med en ansatt. 

4 Reglene i gym- og svømmegarderober 

Dette er ikke tillatt:  

• å ha med mobiltelefon, smartklokker og tilsvarende digitale kommunikasjonsmidler inn i 

gym- og svømmegarderobene. 

Hver klasse avtaler praksis for hvordan dette gjennomføres.  Tiltaket er et forebyggende tiltak for å 

ivareta enkeltelevers trygghet i en situasjon som kan oppleves som sårbar. 

 

5 Reglene på skolebussen 

På skolebussen kan mobiltelefon bare brukes på en måte som ikke skader eller plager andre.  Elevene 

kan benytte telefon til eget bruk. Dersom eleven ønsker å bruke lyd fra telefonen skal det benyttes 

øretelefoner. 



6 Reaksjoner ved brudd på reglene 

Elever som bryter disse bestemmelsene blir behandlet etter punkt 7 i ordensreglene.  Det vil vanligvis 

i første omgang innebære samtale og kontakt med foreldre. 

Ved bruk av mobiltelefon i skoletiden kan telefonen bli inndratt.  Telefonen blir oppbevart hos rektor 

eller avdelingsleder ut skoledagen.  Ved gjentakelser blir foreldrene kontaktet.  
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