
 

 

Mobilpolicy Kastalskolan 
 
 
Kastalskolan har en policy kring mobilanvändning. Eleverna får inte ha med sig 
mobiltelefonerna under lektionstid. Den generella rekommendationen är att eleverna 
lämnar mobiltelefoner hemma.  

Bakgrund 
Mobiltelefoner har många användningsområden men kan också ta mycket plats i elevernas 
vardag. Vi har god tillgång till IKT-verktyg på skolan då varje elev har en egen chromebook, 
vilket gör att vi inte ser något behov av att eleverna använder sin egen telefon under 
lektionstid. 
  
Vi vet från forskning att när man fokuserar på mobilen i hög grad påverkas vår hjärna så att 
våra prestationer kan sänkas. Ringsignaler och plötsliga pling får vår hjärna att lystra till och 
man blir gång på gång avbruten i skolarbetet. Många känner att de direkt måste titta på sin 
mobil när notiser aviseras på skärmen. Avbryter man sitt arbete för att läsa/svara på ett 
meddelande så tar det många minuter innan fullt fokus är tillbaka på uppgiften.  
  
Vi ser också att mobilen ofta förekommer i olika kränkningsärenden och för att öka 
tryggheten väljer vi att minimera tillfällen där mobilen används i skolan. 

Syfte  

Syftet med regeln är att öka arbetsron och att möjliggöra att alla elever kan fokusera på 
undervisningen och nå kunskapsmålen men också att främja trivsel och trygghet.  

Regler  

• För elever i årskurs 4-6 är hela skoldagen mobilfri. Elever ska lämna medtagen 
mobiltelefon till klasslärare som förvarar mobilerna i låst låda under hela skoldagen.  

• Elever i årskurs 7-9 får använda mobiltelefoner under raster. Elever i årskurs 7-9 ska 
lämna medtagen mobiltelefon till lärare eller i elevskåpet under lektionstid. Det 
räcker inte att ha mobilen på ljudlös i fickan/jackan. 

 

Missbrukar man som elev användande av sin mobiltelefon under skoldagen/lektionen, kan 
densamma omhändertas av lärare eller rektor enligt Skollagen 5 kap, §22.  



Kamera/video -funktion är inte tillåten under skoldagen.  

Ingen förlorad eller skadad mobiltelefon ersätts, utan det är helt på vårdnadshavares ansvar 
om elev har mobiltelefon med sig.  

Åtgärdstrappa 

 

1. Om någon elev bryter mot denna policy, har skolans personal rätt att ta hand om mobilen. 
Mobilen kan återhämtas efter skoldagens slut. Vid upprepade tillfällen då mobilen har 
omhändertagits, kontaktar klassföreståndaren vårdnadshavare med påminnelse om policyn 
samt uppmaning om samtal hemma. 

2. Om ingen förbättring sker efter kontakt med hemmet, kallas elev och vårdnadshavare till 
möte med klassföreståndare, samt eventuell annan personal från skolan. 

3. Om ovanstående åtgärder fortfarande inte hjälper, kallas elev och vårdnadshavare till 
möte med rektor och klassföreståndare.  

 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi har tagit del av Kastalskolan policy kring mobilanvändning i skolan 
 
Elevens namn:__________________________________________ 
 
Klass:___________________ 
 
Datum__________________ 
 
 
Underskrift elev 
 
 
___________________________________ 
 
 
Underskrift vårdnadshavare  Underskrift vårdnadshavare 
 
___________________________________                  ________________________________ 


