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Retningslinjer for brug af elektronik på Tim Skole 
 
For at fremme at alle elever på Tim Skole får det optimale ud af undervisningen og for at 
fremme det sociale samvær i skoletiden, har skolebestyrelsen og skolens personale lavet føl-
gende retningslinjer. 
 
Vi mener, at en mobilfri skole er med til: 
 
- at eleverne kan holde fokus på undervisningen 
- at koncentrationen i timerne øges 
- at der bliver et bedre samspil mellem eleverne 
 
 
Lillegangen:  
 
Mobiltelefoner: Lillegangen er mobilfri. Medbragte mobiltelefoner indsamles hver morgen 
og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Hvis der er et behov for kontakt til forældre kan 
eleven låne telefon på skolens kontor. Omvendt kan forældre gennem kontoret give en vigtig 
besked til sit barn i skoletiden. 
 
Skole PC: Skolen stiller en PC/tablet til rådighed for alle elever, der har behov for dette i un-
dervisningen. 
 
Egen PC: Elever på lillegangen har ikke selv PC eller andre devices med i skole. 
 
 
 
Mellemgangen:  
 
Mobiltelefoner: Mellemgangen er mobilfri. Medbragte mobiltelefoner indsamles hver mor-
gen og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Ønsker en lærer at benytte telefonerne i un-
dervisningen kan disse hentes frem til det ønskede formål. Bliver en elev taget med en telefon 
uden særlig aftale inddrages telefonen i op til 2 dage.  
 
Skole PC: Skolen stiller en PC til rådighed ved behov i undervisningen.  
 
Egen PC: Elever på mellemgangen har ikke selv PC eller andre devices med i skole. 
 
 
 
 
 

 
 



Overbygningen: 
 
Mobiltelefoner: Overbygningen er mobilfri. Medbragte mobiltelefoner indsamles hver mor-
gen og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Ønsker en lærer at benytte telefonerne i un-
dervisningen, kan disse hentes frem til det ønskede formål. Bliver en elev taget med en telefon 
uden særlig aftale, inddrages telefonen i op til 2 dage.  
 
Skole-PC: Skolen stiller ved årets start en PC til rådighed for alle elever. PC’en er personlig, og 
den enkelte elev er selv ansvarlig for vedligehold, og skal kontakte en IT ansvarlig med det 
samme noget ikke virker. Hvis der er tale om hærværk mod PC’en, kan erstatningspligt fore-
komme. PC’en må kun bruges til undervisningsrelateret arbejde, og den skal sættes på 
plads/til opladning i hvert frikvarter. Ved misbrug af reglerne eller hvis eleverne gentagende 
gange bliver taget i at bruge den til spil, Facebook, YouTube eller lignende, kan den enkelte 
elev miste retten til en skole-PC, i første omgang for en periode på 2 skoleuger. Elevens hjem 
orienteres herom. Ved gentagelse indkaldes forældrene til en samtale, i hvilken elevens frem-
tidige vilkår for arbejde med PC’er er på Tim Skole aftales. Der laves ikke særlige undervis-
ningsforløb i tilfælde af, at elever ikke har en PC. En ældre PC kan i nogle tilfælde lånes fra 
time til time på skolens kontor – eleverne er selv ansvarlige for at den bringes frem og tilbage 
efter hver lektion.  
 
Egen PC: Elever kan vælge at benytte egen PC. I disse tilfælde stiller skolen kun med en PC til 
termins- og afgangsprøver, og skolen kan ikke forventes at være behjælpelig med soft- eller 
hardwareproblemer. Egen PC skal medbringes dagligt, og den må kun bruges til undervis-
ningsrelateret arbejde, og den må kun benyttes i timerne. Opladning af PC’en må ikke ske i ti-
merne, og opladning må aldrig være til gene for andre. Ved misbrug af reglerne kan eleverne 
blive bedt om at lade egen PC blive hjemme i en periode, og eleverne kan i disse tilfælde låne 
en ældre PC fra time til time på skolens kontor - eleverne er selv ansvarlige for at den bringes 
frem og tilbage efter hver lektion.  
 
 
Aftale for elever, der har brug for tekniske hjælpemidler i undervisningen: 
For elever, som skolen vurderer har behov for tekniske hjælpemidler i undervisningen, laves 
aftaler, som kan dispensere for ovenstående 

 

 

 

 
 

Godkendt af skolebestyrelsen ved Tim Skole den 25. november 2020 

 


