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Til Skolenes Landsforbund, sentralt v/Runar Nørstad                       
       
  
Mobilbruk i skolen 

 

På lik linje da man innførte bruk av PC i skolen, er det nå mobilbruken som er i fokus. Det finnes 

ingen nasjonale regler hvorvidt det er lov eller ikke, å bruke mobilen i skoletiden. Det er den 

enkelte skoleeiere som bestemmer hvordan mobilbruk skal håndteres. Det er imidlertid helt 

sikkert at det må være nedfelt i ordensreglementet til den enkelte skole. Intensjonen med 

ordensreglement skal og bør, bla være å trygge og fremme både undervisning og skolemiljø.  

 

Et nasjonalt forbud vil slik fylkesstyret i Sl Nordland ser det være en enkel løsning på et voksende 

”problem”. Når det er sagt er mobilen og dens utvikling en del av det moderne samfunnet Norge. 

Vi henger ikke etter i timen sammenlignet med andre land. Skolen med dens ledelse og ansatte 

må være bevisst, og følge med i timen det vil si den digitale utviklingen. Kan et mobilforbud bare 

bli en unnskyldning for at pedagogisk personale ikke setter seg inn i hva som er god bruk av 

digitale verktøy i en skolehverdag som blir mer og mer digitalisert?  

 

Fylkesstyret i Sl Nordland erkjenner at alle ansatte i skolen påvirkes av dagens mobilbruk. Det er 

imidlertid viktig å skille mellom bruken i grunnskolen og i videregående opplæring. Vi mener at et 

forbud er mot dagens samfunnsutvikling. Fylkesstyret ser at det må til en digital ”opplæring” av 

pedagogisk personale med føringer og påtrykk fra nasjonalt plan. Det er viktig at pedagogisk 

personale må delta aktiv i opplæringen av elevene sin digitale kompetanse, - allerede fra 1 trinn. 

Å sette seg inn i en fornuftig bruk av digitale verktøy i en stadig mere digitalisert skolehverdag, er 

et av de områder det pedagogiske personalet faktisk må. Riktig bruk av mobil med utnytelse av 

de gode mulighetene som finnes der har klart en plass i skolen. Skolen må hjelpe foresatte i 

opplæringen av bruken av digital media. Nettvett på alle trinn og alle plan er viktig for den  
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oppvoksende generasjon. Nettvett er også viktig å ha fokus på i den digitale verden vi er en del 

av. I tillegg ønsker fylkesstyret å minne om metodefriheten vi er så heldig å ha i norsk skole. 

Mobil er en del av denne metodefriheten, og brukes i dag av en stor andel av det pedagogiske 

personalet allerede.  

 

Fylkesstyret ønsker også å minne dere om at det i dagens samfunn allerede er igangsatt ”apper” 

fra skoleeier som faktisk krever at elevene har mobiltelefoner av høy digital kvalitet. Eksempel på 

dette kan være skolebevis og busskort. Vi er kjent med at dette ikke bare gjelder Nordland, men 

også andre fylkeskommuner og kommuner.  

 

Avslutningsvis ønsker fylkesstyret i Sl Nordland å spørre den sentrale ledelse i Skolenes 

Landsforbund: Er nå dette en fagforeningssak? 

 

 

 

 

Bodø, 07.10.2018 

Fylkesstyret i Skolenes landsforbund Nordland 

 


