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Retninglinjer for bruk av mobiltelefoner og 
smartklokker pa  Prinsdal skole 
 

Mobiltelefoner 

For mange familier er mobiltelefonen et godt hjelpemiddel i hverdagen og mange barn har 
derfor mobilen med seg på skolen. Skolens ordensregler forbyr ikke å ha med mobil, men den 
skal ikke brukes i skoletiden. 

Våre oppfordringer: 

 La mobilen ligge hjemme hvis det ikke er nødvendig for dere å kommunisere med 
barna på skoleveien.  

 Snakk med barna om mobilbruk og forklar at hvis mobilen er med på skolen, skal den 
være i sekken og skrudd av hele skoledagen.  

 Trenger du å gi barnet din en beskjed i løpet av dagen må du ringe skolens kontor/AKS, 
så blir beskjeden videreformidlet.  

Smartklokker 

Prinsdal skole har drøftet noen problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med at 
flere elever har tatt i bruk smartklokker/mobilklokker.  

Klokkene åpner opp for noen etiske og juridiske problemstillinger knyttet til avlytting og 
overvåkning. Mange av klokkene gjør det mulig å avlytte samtaler eller filme, uten at de som 
avlyttes eller filmes er klar over det. Det er ikke bare ens eget barn som da blir avlyttet, men 
også medelever, lærere og andre som befinner seg i nærheten. Vi kan sammenligne det med 
mobiltelefoner hvor uønsket opptak og filming kan føre til krenkelse om vi ikke lærer elevene 
om god og hensiktsmessig bruk.  

Vi har ikke grunnlag for å tro at avlytting eller ulovlig filming har skjedd i stor utstrekning her 
på Prinsdal skole, men vi har dessverre hatt noen episoder smartklokker har blitt brukt i 
undervisningstimene. Vi er opptatt av å legge til rette for et godt elevmiljø i trygge rammer, 
med god trivsel og god læring for alle våre elever. For å kunne gjøre det må elevene lære at 
det er de voksne på skolen som har ansvaret i skole- og AKS-tid. Vi ber derfor om at foresatte 
kontakter skolen dersom de har behov for å få tak i elevene i løpet av dagen.   

Vi har ingen ønsker om å forby bruk av smartklokker, telefoner eller lignende utstyr. Men vi 
trenger noen retningslinjer for å lære og veilede elevene om god bruk. 

 



 

 

 2 

Vi henstiller derfor til Oslo kommunes og Prinsdal skoles ordensreglement: 

 Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt 
utstyr 

 Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr 

 La mobil eller annet elektronisk utstyr ligge avslått i sekken (når det ikke brukes i 
læringssituasjon) 

 Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av læringsteknologi. 

Det vil være de voksne på skolen som til enhver tid bestemmer hvilke verktøy og læremidler 
som kan benyttes. Til og fra skolen er det foresatte som vurderer i hvilken grad f.eks. 
smartklokker skal brukes. Vi ønsker med dette å oppfordre til gode holdninger og praksis blant 
foresatte, elever og ansatte. Som en konsekvens kan det være aktuelt å inndra mobiltelefoner 
eller smartklokker, og disse vil oppbevares på skolens forkontor til slutten av 
undervisningsdagen. Vi viser til Osloskolens forskrift om reglement for orden og oppførsel, §7: 

"Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, 

kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter 

dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres." 

Om retningslinjer eller ordensreglement gjentatte ganger ikke overholdes vil skolen ta kontakt 
med den enkelte elevs foresatte for en samtale. 

Dersom dere har ytterligere spørsmål knyttet til dette, ber vi dere om å ta kontakt med oss. 

Med vennlig hilsen, 
Kjersti Vågmo, rektor 

03.09.2020 


