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Vi minner om at mobilklokker og mobiltelefoner skal ligge avskrudd i sekken gjennom hele 

skole- og AKS-dagen. Dette har vært en regel på Bestum skole lenge, men vi ser at mange 

bryter reglene og dette skaper unødvendige utfordringer for oss alle. 

Samme regel for mobilklokker som for mobiltelefoner. De skal ligge i sekken hele dagen. 

Mobilklokker har blitt et vanlig syn blant barna her på AKS. I utgangspunktet et flott hjelpemiddel som gir 

trygghet for å kunne nå barna sine når de er ute i lek, eller skal gå alene hjem. Mange av disse klokkene gir 

de foresatte mulighet til å GPS-spore barna sine, de kan ringe til barna, og barna kan ringe tilbake.  

Et stort problem oppstår når foresatte gjør avtaler med barna sine om å gå hjem/gå hjem sammen med 

andre uten at skolens- eller aktivitetsskolens personale har fått beskjed. Dette har vi opplevd mange ganger 

allerede og det blir svært vanskelig for ansatte å ha kontroll i forhold til telling og oversikt i tilfelle brann o.l. 

om avtaler gjøres uten vår viten. 

En annen utfordring med disse klokkene går på barnas rett til personvern og beskyttelse fra overvåkning 

(Barnekonvensjonen artikkel 16). Dette er rettigheter som de foresatte forvalter i forhold til sine egne barn. 

Videre er det en utfordring som går på dette med at klokkene kan ringes til og en samtale kan kobles opp 

uten at barna trenger å aktivt svare. Dette gjør at foresatte kan lytte inn på barnas aktivitet, både i fritiden 

og på skolen/AKS. Dette berører da direkte personvernet til medelever og ansatte på skole og AKS som er i 

nærheten av klokkebæreren. Alle har en rett til ikke å bli avlyttet på arbeidsplassen. Alt som skjer i skole- og 

AKS-tiden er taushetsbelagt, og ansatte har skrevet under taushetserklæring. Det er ikke tilfellet med alle 

foresatte. Det er også en utfordring at flere av klokkene har muligheten til å ta bilder i henhold til 

personvern. Vi ser eksempler på at elever tar bilder av ansatte og medelever med klokkene sine, og dette 

er ikke greit.  

Mobiltelefoner OG mobilklokker skal derfor ligge avslått i sekken hele skoledagen og i AKS-tiden.  

Trenger dere å få kontakt med barnet i løpet av AKS-tiden er dere selvfølgelig velkommen til å ringe til oss 

på kontoret før kl. 13:00, eller unntaksvis ved spesielle hendelser i AKS-tiden. Gå hjem- og henteavtaler MÅ 

gjøres gjennom beskjed til AKS eller skole per mail før kl. 13.00 inneværende dag. 


