
VNFs mobilpolitik: 

 
På VNF prioriteres det højt, at skolen er et sted, hvor alle er glade for at komme. 
I al omgangsform er det derfor vigtigt, alle viser en positiv og ansvarlig optræden.  
Dette er grundlaget for skolens mobilpolitik. 
 
Der er ikke i den daglige undervisning behov for, at eleverne medbringer telefon. Men nogle forældre ønsker, at 
deres barn har mulighed for at bruge mobiltelefon i forbindelse med turen til og fra skole.  
 
Hvis forældrene vælger at lade børnene medbringe en mobiltelefon i skolen, sker dette ubetinget på 
forældrenes ansvar. Skolen påtager sig intet erstatningsansvar for ødelagte eller bortkomne telefoner. 
 
Vi anbefaler, at børn tidligst får mobiltelefon, når: 

• Børnene kan anvende telefonen ansvarligt. 
• Forældrene vurderer, der er et behov. 
 

Vi anbefaler, forældre taler med deres barn om mobiltelefonbrug, herunder formål, lovgivning, etik og sprog. 
 
 
I skoletiden opbevares mobiltelefonen i et aflåst skab. 
 
Lærerne indsamler i begyndelsen af 1. time alle telefoner og anbringer dem i et aflåst skab. Den lærer, der har 
klassen i sidste lektion, henter kassen med telefoner og udleverer dem til eleverne. Hvis eleven går i SFO, skal 
telefonen anbringes i garderoben - mobiltelefoner må ikke anvendes i SFO – tiden. 
 
Ovenstående gælder også i frikvartererne, da VNF har fokus på elevernes sundhed og sociale trivsel.  
For at få den optimale trivsel er det vigtigt for eleverne, de leger og færdes sammen uden udefrakommende 
forstyrrelser så som sms’er, telefonopkald og lignende. Derved har alle mulighed for at være nærværende og 
aktive. 
 
Fra 3. til og med 6. klasse: 
 
Mobilen anvendes dog mere og mere i undervisningen, og skal derfor selvfølgelig kunne bruges i timerne, men 
kun når en lærer giver lov. Bruges telefonen i undervisningen, anvendes den selvfølgelig i overensstemmelse 
med undervisningsforløbet, formålet og lærerens anvisninger. 
 
 
Ekskursioner og lejrskoler er skoledage.  
 
Hvis en elev har et behov for at ringe, henvender man sig til sin lærer eller en anden voksen. Der er altid 
mulighed for at låne en telefon – både på skolen og når vi er ude af huset. 
 
Hvis eleven i skoletiden ringer fra sin mobiltelefon til forældre omkring trivsel, forventer vi, at forældrene med 
det samme opfordrer deres barn til at kontakte en lærer eller henvende sig på kontoret, så problemet kan løses 
på skolen. For en tryg skolegang er det afgørende, at forældrene viser tillid til, at deres barn og de voksne på 
skolen sammen kan klare de konflikter og problemer, der måtte opstå. 
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