
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag den 21. juni 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 17:00-19.00, herefter spisning. Destination 
følger.  

   
Mødenr.:   

   
Sted:  Personalerummet på Svanen  

   
Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   

   
Fraværende:   

   
Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Dagsorden 

 

Mobiltelefonpolitik i kommende skoleår – elevrådet deltager 

Vi ønsker en drøftelse om, hvorvidt en politik for anvendelse af mobiltelefoner eller 

et forbud mod anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden kan understøtte fokus på 

det forpligtende læringsfællesskab, læring og relationer i klassen/gruppen. 

Ambitionen er at finde en form, hvor eleverne kan fordybe sig i læring, relationer og 

det forpligtende fællesskab i skolen og samtidig ikke skal udelukkes helt fra deres 

liv på de sociale medier. 

 

 Præsentation 

Henrik præsenterede punktet.  

Elevrødderne præsenterede deres tanker.  Fra MT kunne eleverne tænke sig 

at de i hvert fald i en af pauserne havde adgang til sin mobiltelefon. 

Udskolingen har erfaringer med at reglerne blev løsere op fra 7. til 9. klasse.  

Eleverne skal selv lære at have det ansvar, og ikke tage den i brug, når det 

ikke er en del af undervisningen. Den skal ikke ligge fremme på bordet. 

Muligheden skal ikke fjernes fra eleverne. En del af opgaven går også på 

forældreopdragelse, da det ofte er forældre der ringer til eleverne i timerne. 

Der skal laves nogle mobilregler, der kan holdes og holder, så de ikke ændres 

undervejs. 

En utilsigtet konsekvens ved at inddrage telefoner kunne være at eleven får 

en følelse af at læreren ikke har tillid til eleven og ”at læreren ikke kan lide 

mig” 

Hvordan kan det blive en fællesopgave at få mobilpolitikken til at fungere? 

 

Mobilen er en del af samfundet og inddragelse er generelt en dårlig ide. 

 

Indskolingsbørn skal ikke have mobiltelefoner, og ellers skal den være hos 

læreren og efter aftale med forældre. 

 

Det sociale hvad gør mobiltelefonen ved det. 

 

En mulighed er at når 7. årgangs eleverne mødes i introugerne så har de ikke 

telefoner. 

 

Hvordan påvirker det at være online 24/365 elevernes dannelse forstået som 

etiske og moralske værdier og forståelsesrammer 

  

 

 Hvilken indflydelse ser vi at mobiltelefoner har på læring, relationer og det 

forpligtende fællesskab i klassen? 

 



 

 

 

Side 2 

 Hvordan skaber vi en mobiltelefonpolitik som gør det muligt at undgå 

distraktioner, når fællesskabet i klassen er vigtigt, når læring er i fokus? 

 

 Skal samme regler eller guidelines gælder for alle? 

 

 Hvordan skaber vi forståelse for, at man som elev ikke kan være på sin 

telefon hele tiden, og hvordan sørger vi for at det ikke opleves som et forbud, 

men som en hjælp til at være nærværende i samarbejdet og fællesskabet? 

 

 Hvordan får vi forældrenes hjælp til realisering?  

 

Vi kan til kommende skoleår lave et princip der indebærer at telefonen er sat på 

lydløs og er i tasken i timerne. 

Eleverne kommer til at arbejde med mobilpolitikken i introugerne 

 

Orientering og opfølgning på skoleåret  

Der er reeksamination i idræt 

I matematik har vi klaret os lidt bedre end tidligere, når vi kigger på 

karaktergennemsnittet. 

Bangsboprojektet er ved at være afsluttet. En stor del af eleverne kommer tilbage 

til skolen. 

 

Eventuelt  

Skemaer er klar til at blive sendt ud til elever og forældre inden ferien 

Første oplæg til renovering af Uglen er kommet. 

Fie og Henrik var til dialogmøde med politikerne.  

 

 

Tak for i år, og særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.  

 

 


