
AKG Informerer 

 

Dato: 15.12.2015 

Mobilfri skole – innføring av “Mobilhotell” 
 

Vi innfører Mobilhotell fra og med 4. januar. Her følger informasjon om bakgrunn og gjennomføring. 

 

Bakgrunn 

Vi på AKG har som på mange andre skoler over en lengere tid opplevd og diskutert forskjellige 

utfordringer knyttet til mobilbruk på skolen. Dette gjelder først og fremst i timene, men også i 

friminuttene. Det har kommet forslag om å bruke “mobilhotell”. Dette innebærer at mobilen leveres 

inn når skoledagen starter og leveres tilbake når skoledagen er over. Forslaget om mobilhotell er 

behandlet av Foreldrerådet (i møte 13. okt) og i Elevrådet. I foreldrerådet var det enighet om å prøve 

ut dette. I elevrådet kom det frem forskjellige meninger, både for og imot. Temaet har også vært tatt 

opp i klassene, fortrinnsvis på ungdomstrinnet. 

 

Det er nå vedtatt at vi innfører Mobilhotell fra og med 4. januar 2016. Dette innebærer også en 

endring av skolereglene i forhold til hvor mobiltelefonen skal oppbevares i skoletiden. 

 

Mobiltelefonen er viktig for nært sagt alle i dag, og bruken av den er stadig noe som diskuteres. 

Erfaringer fra skoler som har innført bruk av mobilhotell viser økt konsentrasjon og tilstedeværelse i 

timene og bedre sosiale relasjoner mellom elevene. Mobiltelefonen er et godt verktøy til mye i 

hverdagen, men fører dessverre også til mye forstyrrelser. Dermed vokser det frem forskjellige tiltak 

for å bidra til å regulere dette. Vi har fra før hatt en regel om at mobilen ikke skal brukes i skoletida. 

Erfaringen er likevel at dette ikke fungerer godt nok, og det skaper gjentatte negativa situasjoner når 

man skal inndra telefonene.  

 

 

Gjennomføring 

Vi vil ha en kasse for hver klasse fra 5. – 10. trinn med merkede “lommer” for hver elev. Ved start av 

skoledagen plasseres mobiltelefoner i den og læreren tar den til administrasjonsfløya hvor den 

oppbevares i et låst rom. Når skoledagen er over blir den hentet ut igjen. Foreløpig har vi ikke vurdert 

det som nødvendig å gjennomføre dette på 1.-4. trinn. 

 

Hvis foreldre har behov for å ringe til eleven i løpet av dagen, så ringer man til skolen (se 

telefonnummer nedenfor). Elevene vil også ha mulighet å ringe foreldre etc. ved å bruke en av 

skolens telefoner. 

 

I enkelte tilfeller kan det være at mobiler vil bli brukt i forbindelse med undervisningen. Da er det noe 

som er planlagt av læreren, som henter ut telefonene til den timen.  

 

Det er avgjørende at hjemmet støtter opp om tiltaket med mobilfri skole. Av den grunn var saken 

også tatt opp i foreldrerådsmøtet. 



 

Hvis det oppstår situasjoner hvor elever nekter å gi fra seg mobilen er dette et brudd mot skolens 

ordensreglement med de konsekvenser som er beskrevet der, herunder også nedsatt ordenskarakter 

ved gjentatte brudd. Skolens ordensreglement finnes bl.a. på vår hjemmeside (akgalta.no) under 

fanen “dokumenter og info”. Vi kan også ringe foreldrene, og hvis man blir enige om det kan det 

f.eks. avtales at telefonen hentes av foreldrene fra skolen.  

 

Skolen har følgende telefonnummer: 

Kontor:    452 19 005 

Arbeidsrom barnetrinn:  455 13 456 

Arbeidsrom ungdomstrinn: 454 23 585 

Spes.ped ansvarlig:   454 80 065 

Inspektør:   928 66 710 

Rektor:    967 06 192 

 

Telefonnummer til kontaktlærere står oppført på ukeplanene. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kontaktlærer eller rektor. 

 

 

Mvh 

Ledelsen ved Alta Kristne Grunnskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


