
 

Mobilpolicy  
 

Grundläggande för arbetet vid Alingsås Yrkesgymnasium är ömsesidig respekt och ett 
sådant beteende som är i enlighet med skolans likabehandlingsplan. Såväl 
mobiltelefoner som datorer kan vara en tillgång eller ett hinder för lärande beroende på 
såväl kurs som omständigheter. I läroplanen för gymnasieskolan, GY11, framhålls 
särskilda mål och riktlinjer där digital kompetens, det vill säga att eleven lär sig en säker 
och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål, särskilt betonas. En av skolans uppgifter är att vägleda 
eleverna i att uppnå digital kompetens genom att lära dem att hantera digital teknologi 
på ett sunt sätt som främjar studierna och rustar dem inför vidare studier samt 
arbetsliv.   
 
Det kan dock vara svårt att formulera entydiga regler för användandet av mobiltelefoner 
vilket innebär att ytterligare krav kan ställas i vissa skolsituationer. Följande gäller 
alltid: 
 

• Läraren avgör när och hur datorer och mobiltelefoner eller annan elektronisk 
utrustning är tillåtna under lektionstid. 

• Under lektionstid får mobilen endast användas för studierelaterade syften. 
• Använd flygplansläge under lektionen för att undvika störning av ev. push-

notiser, et c. 
• Om du behöver lyssna på text behöver du vara kopplad till hörlurar. Skolan kan 

låna ut om du inte har egna. Prata med din lärare om du behöver låna. 
• Om du väntar ett viktigt samtal, till exempel besked om släkting på sjukhus, 

meddela läraren detta före lektionen så görs ett undantag till ovanstående regel. 
• Vid behov får läraren samla in mobiler under delar av lektioner, eller hela 

lektioner då det inte finns behov av den. I annat fall läggs mobiler upp och ned på 
bänken när den inte används för studierelaterade syften. 

• De sociala medier som är knutna till skolan, såsom Facebook, Instagram eller 
liknande för klasserna eller grupper, används fördomsfritt samt med respekt för 
allas lika värde. 

• Om inte ovanstående fårhållningsbestämmelser följs får läraren omhänderta 
telefonen som återges vid lektionens slut. 

 


