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Svar på motion om mobilförbud på skolorna
Skolinspektionen har i tidigare sammanhang uttalat sig om förbud mot användning av
mobiltelefoner inom skolans område. Myndigheten menar att det inte är en framkomlig väg
att införa förbud mot användning. Man förespråkar i stället att frågan hanteras via rektors
ansvar att besluta om ordningsregler. Där kan tillexempel beslut tas att man förbjuder
användande av mobiltelefoner under lektionstid, om inte läraren tillåter annat av särskild
anledning.
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska
arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ordningsregler ska finnas vid varje
enhet och arbetas fram efter samråd med elever. Detta sker tillexempel via elevrådet. Genom
att arbeta fram gemensamma ordningsregler uppnås oftast en samsyn i frågan om hur
mobiltelefoner ska hanteras. Detta utifrån resonemang om arbetsmiljö och allas gemensamma
ansvar. Om elever väljer att inte följa upprättade ordningsregler kan skolan vidta disciplinära
åtgärder. Rektor och lärare har rätt att omhänderta en mobiltelefon om den används på ett
störande sätt. Störningen kan gälla eleven själv eller andra på skolan.
Vid Norsjöskolans årskurser 6-9 finns ett beslut att lärare alltid ska samla in elevernas
mobiltelefoner vid lektionens början. För de yngre årskurserna är mobiltelefoner inte lika
vanligt förekommande, men samlas in av lärare under skoldagen, då de förekommer.
Verksamheten förespråkar inte heller ett generellt förbud mot mobiltelefoner under skoltid
utan anser sig kunna hantera frågan på ett bra sätt med i dag gällande regler. Frågan hanteras
redan idag så som motionären föreslår.
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