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Utbildningsnämnden

Svar på initiativärende angående mobilfri skola i Knivsta kommun
UN-2019/250
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att avslå initiativärendet.

Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2019 inkom ett initiativärende från
Liberalerna med förslaget ”Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa
mobilfira skolor i Knivsta kommun med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga
förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för våra elever”. Syftet var att undvika att lektioner
störs av mobiler och därigenom skapa bättre förutsättning för studiero och möjliggöra för
lärare att ägna sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande.
Förvaltningen bedömer det som att frågan om huruvida mobilförbud ska råda på en skola
ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och därmed ett beslut för rektor.
Bakgrund
Vid Utbildningsnämndens sammanträde den 9 april 2019 inkom ett initiativärende från
Liberalerna med förslaget ”Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa
mobilfira skolor i Knivsta kommun med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga
förutsättningar för en gynnsam lärmiljö för våra elever”. Syftet var att undvika att lektioner
störs av mobiler och därigenom skapa bättre förutsättning för studiero och möjliggöra för
lärare att ägna sin tid åt kärnuppdraget dvs undervisning och stöd till elevernas lärande
Förvaltningen anser att allt som bidrar till att skapa studiero för eleverna och därigenom en
god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever är av största vikt. Ett av skolornas verktyg
för att hantera detta är de ordningsregler som rektor fattar beslut om. Skolverket skriver på
sin hemsida:
”Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och
trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och
komma överens om ordningsregler på skolan.”
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Vidare framgår ” De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma
tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha
bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. I reglerna står det vad man får göra och inte
göra i skolan. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna
på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Reglerna är till
för att skapa ordning, trivsel och studiero. För att alla ska kunna följa reglerna är det viktigt
att alla, både elever och vuxna på skolan, får veta att det finns ordningsregler och vad som
står i dem. Alla som är i skolan har ett ansvar för att följa skolans regler och ta hänsyn till
varandra så att det blir en bra arbetsmiljö på skolan.”
Hänvisande till ovanstående bedömer förvaltningen det som att frågan om huruvida
mobilförbud ska råda på en skola ska hanteras inom ramen för skolans ordningsregler och
därmed ett beslut för rektor.

Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Bilaga 1: Initiativärende från Liberalerna
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Beslutet ska expedieras till
Akten
Rektorer
Verksamhetschef grundskola
Rektor Sjögrenska gymnasiet
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej X

Frågan om mobilförbud hanteras inom ramen för respektive skolas ordningsregler

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X

Initiativärende
201904-09

Mobilfri skola i Knivsta kommun.
Den svenska skolan har stora problem med stök och oro. Om skolan ska vara en plats där barn
skapar sin framtid och tack vare kunskap kan få drömmar att gå i uppfyllelse oavsett bakgrund
måste undervisningen präglas av studiero. Att ständigt bli störd av klasskamrater som sms:ar,
chattar, spelar eller är närvarande på sociala medier försämrar möjligheten att nå kunskapsmålen
och det är eleverna med sämst förutsättningar som förlorar mest på stöket i klassrummet.
Lärarna får lägga mycket tid i klassrummet för att komma tillrätta med elever som använder
mobiltelefoner istället för att fokusera på skolarbetet. Tid som lärarna istället skulle kunna
använda för att hjälpa elever i undervisningen. Vi behöver mobilfira skolor så att lärarna ska få
ägna sig åt sitt kärnuppdrag, undervisning.
Vi behöver även skapa förutsättningar för att tiden i skolan ägnas åt kunskapsinlärning, varje gång
en mobiltelefon ringer tar det tid innan fokus kan läggas på skoluppgifter igen. Vi behöver
mobilfria skolor utan avbrott för att eleverna ska kunna ägna sig åt skolarbetet en sammanhållen
tid.
Kommuner och skolor som infört mobilfria skoldagar har fått förbättrade skolresultat och elever
upplever även att stressen minskar.
Alla elever har rätt till en mobilfri skola och därmed få bästa förutsättningar att forma sin framtid.

Jag förslår:

- Att ge skolchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa mobilfira skolor i Knivsta kommun
med start hösten 2019 och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam
lärmiljö för våra elever.
Liberalerna
Anna Koskela-Lundén (L)

