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Krogårdskolen 
Greve kommune 

Krogårdskolen – mobilfri skole 
Mobiltelefoner på Krogårdskolen 

På Krogårdskolen er en af vores bærende værdier fællesskab. Derfor ønsker vi at 
understøtte børnenes sociale udvikling og kompetencer gennem direkte interaktion med 

hinanden og skolens medarbejdere. – Det er gennem nære relationer, at fællesskabet 
blomstrer. Det er dog skolens erfaring, at netop de nære relationer har svære vilkår, når 
dagligdagen præges af mobiltelefoner, der forstyrrer og har derfor bedt skolebestyrelsen 

om at forholde sig til dette. Det sker gennem dette princip/denne retningslinje. 

Hvor der er mange børn, vil der altid opstå konflikter. Det er vigtigt, at disse konflikter og 
udfordringer eleverne imellem og elev og de voksne imellem ikke søges løst ved en 
opringning fra barnet til forældre, men søges løst på skolen gennem personalet. 

Det er ikke nødvendigt for elevernes ophold på Krogårdskolen og SFO, at de har en 

mobiltelefon til deres rådighed. Personalet er ansvarlige for den daglige omsorg, 
hjemsendelser m.m., når de opholder sig i skolen og SFO, og personalet har erfaring for, 
at det kan være svært for børnene at fordybe sig i aktiviteter, leg og fællesskaber, hvis de 

går rundt og hele tiden har deres opmærksom på mobiltelefonen. 

Derfor vedtager skolebestyrelsen, at Krogårdskolen er mobilfri skole, og følgende 
retningslinjer fastsættes og gælder fremadrettet: 

• Mobiltelefoner er ikke tilladte i undervisningen 

• Hvis en elev er nødsaget til at medbringe en mobiltelefon i skolen, 
afleveres den (slukket) om morgenen til læreren og placeres i 
”Mobilhotellet” i klassen 

• Mobiltelefonen udleveres ved skoledagens afslutning 
• I SFO-tiden skal mobilen ligge slukket i elevernes tasker i garderoben 

At medbringe sin mobil på skolen er under eget ansvar. Ønsker man ikke at 
aflevere sin mobil, skal den blive derhjemme. 

Hvis læreren vurderer, at mobiltelefonerne kan bruges i undervisningen, udleveres de til 

eleverne og afleveres efter endt brug. 

Hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes, vil personalet kontakte forældrene, 
inddrage mobiltelefonen og placere den på skolens kontor. Her kan barnets forældre 
afhente mobiltelefonen i kontorets åbningstid. 

 
 

Ovenstående princip med retningslinjer er vedtaget af Krogårdskolens skolebestyrelse den  
22. oktober 2020. 
 


