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  Sak  104/14 

 

MOBILFRI SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: B08   

Arkivsaksnr.: 14/845   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 104/14 Formannskapet 17.12.2014  
PS 32/14 Kommunestyret 18.12.2014  
 

Innstilling: 

 

Lebesby kommunestyre vedtar å innføre mobilfrie skoler i kommunen. Kommunestyret ber 
om at den enkelte skole finner sin form på gjennomføringen. Det forutsettes at det ikke skal 
benyttes mobiltelefoner i skoletimer og friminutter. 

 

 

Dokumenter: 

Uttalese fra SU Kjøllefjord Skole 

Uttalelse fra SU  Lebesby Skole 

 

Faktaopplysning: 

Dette med mobilfri skole er satt på dagsorden flere steder i landet. Bakgrunnen er at det noen 
ganger forstyrrer undervisningen og at det er tendenser til nettmobbing på sosiale medier og 
bildedeling.  

 

Konsekvenser for miljøet: 

 

 

Vurdering: 

Dette er en sak hvor skolenes samarbeidsorganer bør gjøre vurderingene. Det har de også gjort 
i denne saken. Det er litt forskjellige synspunkter, derfor foreslås det at den enkelte skole 
finner sin form for gjennomføringen 
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Til Formannskapet        Kjøllefjord, 07.12.14 

 
 
 
 

20. november 2014 fikk skolene en forespørsel om mobilfrie skoler fra formannskapet.  

 

Den 26. november fikk skolen et rundskriv angående ordensreglement fra Utdanningsdirektoratet. 

Etter jul ma ̊ skolen revidere ordensreglementet. Der sta ̊r det at skolen ikke kan regulere elevenes 

oppførsel på fritida. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve at elevene holder mobiltelefonen 
hjemme i skoletida. Skolen kan fastsette i ordensreglementet at mobiltelefonen ikke kan brukes i 
skoletida. Det na ̊værende ordensreglementet bryter loven, fordi det blant annet gir mulighet til a ̊ 
konfiskere mobiltelefonen.  
Dette arbeidet skal skolen i gang med på nyåret. 
 

Kjøllefjord skole har hatt dette oppe i alle sine fora: lærerne, elevrådet, fau og skolens miljøutvalg. 

Her er resultatene: 
 

Lærerne øsnker å gå for en mobilfri skole. 

Lærerne er for mobilfri skole. Det kan være godt for elevene a ̊ ikke ha mobiltelefon pa ̊ skolen. For 

noen kan det være en flukt, og at de spiller mye. Mobiltelefonen blir et distraksjonsmoment.  

 

Elevrådet er delt med like mange for som imot. 

Ungdomstrinnet ønsker fortsatt å ha mobiltelefonen på skolen, mens mellomtrinnet ikke ønsker 

det. 
 

FAU har følgende kommentar: 

FAU mener mobilfri skole kan være en styrke for ba ̊de elevene, undervisningen, det sosiale og 

elevenes faglige utvikling, jfr. formannsskapets innstilling. En av skolens oppgaver er a ̊ bidra til 

utvikling av elevenes sosiale kompetanse. FAU mener at dette blir vanskelig dersom elevene har 

fokus på mobiltelefonen i skolehverdagen. En mobilfri skole kan gi elevene en bedre mulighet til a ̊ 
ha mer sosial og mellommenneskelig samhandling. I tillegg kan en mobilfri skole bidra til a ̊ 
motvirke mobbing ved bruk av mobiltelefon. 
 

SMU (skolens miljøutvalg - utvidet samarbeidsutvalg der foreldre og elever alltid skal være i 
flertall): 
Flertallet ønsker mobilfri skole som beskrevet ovenfor. Dette krever også et arbeid i forhold til 

aktivitet i skolegården i friminuttene, slik at elevene ikke kjeder seg. Elevrådet skal være aktiv i 

dette arbeidet. 
 
Anja, 
rektor 
 
 





  Sak  105/14 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR MIDT-FINNMARK PPD 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 026   

Arkivsaksnr.: 14/858   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
PS 105/14 Formannskapet 17.12.2014  
PS 36/14 Kommunestyret 18.12.2014 
 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar ny selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS, der Berlevåg 
kommune er med som ny eierkommune fra 1.1.2015 

 

 

Dokumenter: 

Ny selskapsavtale 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune vurderer det som positivt at det kommer inn flere eierkommuner i PPD 
Midt-Finnmark IKS. Selskapet vil stå sterkere både faglig og økonomisk. 
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  Sak  1/14 

 

REFERATSAK 

36/125 KLAGE PÅ OPPFØRING AV  BALLBINGE 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 36/125  

Arkivsaksnr.: 14/564   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
DS 75/14 Formannskapet 08.09.2014  
PS 73/14 Formannskapet 07.10.2014  
RS 1/14 Formannskapet 17.12.2014  
 

 

Se vedlegg  
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