
 Båtsfjord skole      Telefoner:  

     Boks 603        Sentralbord 78983250 

 9991  Båtsfjord       Vaktmester 78983252  

 
 

Kjære foreldre, elever og ansatte ved Båtsfjord skole!                           April 2015                                                

 

 

 

Båtsfjord skole har i lengre tid arbeidet med prøveprosjektet «Mobilfri skole», initiert av 

rektor. Temaet har vært oppe i kollegiet, elevrådet og FAU, og alle er positive til å prøve dette 

i en periode. Prosjektet går ut på at ingen elever får ha med eller bruke mobilen sin i løpet av 

skoledagen.  

 

I flere år har bruk av mobil i skoletiden vært et problem,  

ikke bare i undervisning, men også i friminuttene.  

 

Vi vet at elever sender sms til hverandre i undervisningstiden, bilder og film blir tatt av 

medelever og lærere, disse blir lagt ut på forskjellige sosiale medier, noe som ikke er lov.  

Det foregår mobbing, og bruk av mobil er en stor del av dette, noe som skolen ikke vil være 

en del av.  

 

Det handler også om å utvikle sosial kompetanse, som er et krav til alle skoler. Vi skal lære 

elevene å kommunisere med ord og blikk, kroppsspråk, lære å lese andre mennesker, prøve å 

forstå andre mennesker. Dette lar seg ikke gjennomføre når elever sitter med mobilen og ikke 

møter øynene til de man snakker med. 

 

Det er de forskjellige menneskemøtene i løpet av skoledagen som er med på å utvikle oss og 

som vi bør konsentrere oss om. Ikke Facbook, Snapchat, mobilspill og selfies.  

 

Skolen har et ansvar for å oppdra unge mennesker som er sterke og trygge på seg selv og i seg 

selv, og med dette prosjektet vil vi si i fra at vi tar dette ansvaret på alvor. 

 

Prøveprosjektet starter opp Mandag 13.april og vil gå frem til sommerferien. 

 

Hvis foreldre vil ha tak i sine barn, må de ringe skolens nummer og elevene vil få beskjed om 

hva det måtte være. Trenger elever å ringe hjem, går de til opp til ledelsen, så får de låne 

telefon. Hvis elever tar med seg telefonen på skolen, må de selv gå opp til ledelsen for å legge 

den fra seg. Den kan hentes sammen med foreldre på slutten av dagen. 

 

Hvi det skulle være noen spørsmål, snakk med deres klassekontakter i FAU, 

eller send gjerne rektor en mail. 

 

Vi er glade for at alle ansatte, elevene våre og FAU er positive til å prøve dette. 

Kanskje vi som skole kan gjøre en forskjell?  

 

Mvh rektor Bianca Halvorsen 

                                                                                         


