
  

IT-politik i undervisningen 

 

Brug af mobiltelefoner i Grundskolen på Herlufsholm Skole og Gods 

 

 

 
 

 

 

 

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner for Grundskoleelever. 

 Eleverne er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, blot de er usynlige. 

 Mobiltelefonerne skal være slukket i skoletiden. 

 Telefonen må kun tændes, hvis den enkelte lærer/medarbejder har givet tilladelse hertil i en 

konkret situation. 

Sanktioner, hvis retningslinjerne overtrædes. 

 Anvender eleven mobiltelefonen i strid med disse retningslinjer, inddrager læreren/medarbejderen 

telefonen og afleverer den på skolens Rektorkontor snarest herefter samme dag. Eleven kan 

efterfølgende få telefonen udleveret, når skoledagen er slut. 

 Hvis eleven gentagne gange overtræder disse regler, tager en person fra Grundskoleledelsen 

kontakt til forældrene/sovesalslæreren for at finde en løsning på problemet sammen med dem og 

eleven. 

  

Grundlag for retningslinjerne: 

Bekendtgørelse  om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, BEK nr 27 af 12/01/1995 og svar 

fra Folketingets ombudsmand: Endelig afgørelse J.nr. 2007-2808-710/VL5 (se side 4. afs. 4) 

 

 

 

 

 

Mål: 

At sikre, at undervisningen og fælles samvær eleverne imellem på Herlufsholm Skole og 

Gods ikke forstyrres i skoletiden af mobiltelefoner, PDA’er (personlig digital assistent) og 

tilsvarende elektronisk kommunikationsudstyr, som kan sidestilles hermed. 



  

 

 

 

 

 

Brug af mobiltelefoner i Gymnasiet på Herlufsholm Skole og Gods 

 

 

 
 

 

 

 

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner for gymnasieelever. 

 Eleverne er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, blot de er usynlige i timerne. 

 Mobiltelefonerne skal være lydløse og gemt væk i undervisningen og ved bordet. 

 Telefonen må kun tages frem, hvis den enkelte lærer/medarbejder har givet tilladelse hertil i en 

konkret situation. 

Sanktioner, hvis retningslinjerne overtrædes. 

 Anvender eleven mobiltelefonen i strid med disse retningslinjer, inddrager læreren/medarbejderen 

telefonen og afleverer den på skolens Rektorkontor, snarest herefter samme dag. Eleven kan 

efterfølgende få telefonen udleveret, når skoledagen er slut. 

 Hvis eleven gentagne gange overtræder disse regler, tager en person fra skoleledelsen kontakt til 

forældrene/sovesalslæreren for at finde en løsning på problemet sammen med dem og eleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

At sikre, at undervisningen og fælles samvær eleverne imellem på Herlufsholm Skole og 

Gods ikke forstyrres i skoletiden af mobiltelefoner, PDA’er (personlig digital assistent) og 

tilsvarende elektronisk kommunikationsudstyr, som kan sidestilles hermed. 



  

 

Brug af Bærbare pc’er i Gymnasiet på Herlufsholm Skole og Gods 

 

 
 

 

Retningslinjer for anvendelse af Laptops/Tablets for gymnasieelever. 

 Eleverne er velkomne til at medbringe en bærbar pc/en tablet på skolen. 

 Den enkelte lærer bestemmer suverænt, om der må benyttes PC/Tablet i undervisningen.* 

 Såfremt en lærer har bestemt, at der IKKE må benyttes PC/Tablet i vedkommendes klasse, må 

denne kun tages frem, såfremt læreren beder om det til løsning af en specifik opgave i en konkret 

situation.  

 PC/Tablets må alene benyttes til fagligt relevant arbejde i timerne.  

*Undtaget herfor er elever med diagnosticeret dysleksi, som benytter IT–rygsæk i alle fag.  

Sanktioner, hvis retningslinjerne overtrædes. 

 Anvender eleven PC/Tablets i strid med disse retningslinjer, inddrager læreren/medarbejderen 

PC’en/Tabletten og afleverer den på skolens Rektorkontor snarest herefter samme dag. Eleven kan 

efterfølgende få PC’en/Tabletten udleveret, når skoledagen er slut. 

 Hvis eleven gentagne fange overtræder disse regler, tager en person fra skoleledelsen kontakt til 

forældrene/sovesalslæreren for at finde en løsning på problemet sammen med dem og eleven. 

Indsatser i øvrigt 

 Teams følger som hidtil udviklingen af brug af PC/Tablets i den enkelte klasse og skriver i referatet, 

hvis der er en udvikling, man skal være opmærksomme på.  

 

 

 

Mål: 

At sikre, at eleverne får den bedst mulige støtte i at udvikle en optimal IT-dannelse , 

herunder at der aktivt tages stilling i de enkelte klasserum til brug af IT.  


