
Rutin för hantering av mobiltelefoner Kunskapsskolan Katrineholm

Enligt skollagen (2010:800) 5 kap. 4 a § får bara mobiltelefoner användas inom ramen för

undervisningen om det sker på lärarens instruktioner eller om rektorn medger undantag.

Rektor får enligt skollagen (2010:800) 5 kap. 4 d § besluta att mobiltelefoner ska samlas in vid

skoldagens början och återlämnas vid skoldagens slut.

Med anledning av dessa bestämmelser har följande rutin och regler fastställts av rektor.

Hantering och användning av mobiltelefoner

Mobiltelefoner är generellt inte tillåtna inom skolans område under skoldagen och ska

därmed lämnas in vid skoldagens start och återlämnas vid skoldagens slut.

Alla elever ska därför:

a) Elever i årskurs 4-6 ska lämna medtagen mobiltelefon i mobillådan på

morgonen.

b) Elever i årskurs 7-9 ska lämna medtagen mobiltelefon i mobillådan eller i

elevskåpet.

c) Elever i årskurs 7-9 får endast använda mobiltelefoner under raster.

Handledare eller ämneslärare kan ge andra instruktioner för

användningen av mobiltelefoner, eleverna ska följa dessa instruktioner.

d) säkerställa att inlämnad mobiltelefon är avstängd.

Skolan har vårdplikt för inlämnade mobiltelefoner vilket innebär att skolan har ett visst

ansvarar för skador som uppstår under tiden skolan har vården av mobiltelefonen. Skolan

kommer vid skada maximalt ersätta mobiltelefonens faktiska marknadsvärde. Reparation av

skadan kommer välja i första hand.

Skolan har ingen vårdplikt för mobiltelefoner som förvaras på annat sätt i skolan.

Inom skolans område råder ett generellt fotoförbud. Rektor får medge undantag till förbudet.

Åtgärder

All personal får enligt skollagen (2010:800) 5 kap. 4 b § omhänderta mobiltelefoner för att

förebygga störningar i undervisningen.

Om en elev använder mobiltelefon i strid med denna rutin eller skollagen kan rektor och i

förekommande fall lärare besluta om disciplinära åtgärder enligt följande:

a) utvisning ur lektionssalen,



b) kvarsittning en timme efter skoldagens slut eller försittning en timme innan

skoldagens början,

c) tillfällig omplacering inom skolan i högst 4 veckor,

d) tillfällig omplacering utanför skolan i högst 4 veckor,

e) avstängning.

Rektor får också besluta om en skriftlig varning. Skolan kommer också kalla vårdnadshavare

till samtal vid upprepade förseelser.
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