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Mobiltelefonpolitik  

 

I FDF Solbjerg har vi valgt at indføre en politik om brug af mobiltelefon. Der er 

flere årsager til dette 

 Vi har oplevet, at børn har ringet hjem til deres forældre ved hjemve, uden at sige det til lederne. 

Hjemve bliver ofte ikke mindre ved at ringe hjem – tværtimod øger et opkald kun trangen til at 

komme hjem.  

 Vi har oplevet at børn har valgt at ringe hjem, i stedet for at sige det til os, i det tilfælde at de har fået 

det dårligt. 

 FDF Solbjerg har ingen forsikring der dækker såfremt en mobiltelefon, eller andet elektronisk udstyr, 

bliver beskadiget. Dvs. det er folks eget ansvar, såfremt de medbringer elektronisk udstyr. Der er en 

reel risiko med de aktiviteter vi laver, at sårbare ting kan kommer til skade. 

Vi har selvfølgelig forståelse for, at et barn har brug for at tale med forældrene i tilfælde af sygdom eller 

slem hjemve. Retningslinjerne er ikke lavet for at forhindre børn i at have kontakt med forældre på lejren, 

men da de er vores ansvar i lejrens tidsrum, vil vi gerne sikre os, at vi ved om de enten er syge eller har 

hjemve.  
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Vi håber at I som forældre har forståelse for denne politik og beder om jeres 

Politik for mobiltelefoner 

o Mobiltelefoner er ikke nødvendigt på en lejr. Så giv din mobiltelefon ferie, ved at lade den blive 

hjemme. 

o Hvis lederne beder et barn om at lægge telefonen væk under FDF-aktiviteter skal dette 

respekteres.  

o Det vil altid være muligt for forældrene at kontakte en af de ledere, der står opført som 

kontaktperson eller som er med på lejren.  

o Kredsen dækker ikke beskadigelse af elektronisk udstyr af nogen art. Det er børnenes eget ansvar 

at opbevare elektronisk udstyr, hvis de vælger at medbringe dette på lejren eller til andre FDF-

aktiviteter. 

o Vær opmærksom på, at vi ofte vil befinde os på steder, hvor der ikke er mulighed for at oplade 

diverse elektroniske genstande.  

o For puslinge, tumlinge, pilte og væbnere gælder følgende: Medbragte telefonerne vil blive 

opbevares centralt. I tilfælde af at børnene ønsker at benytte deres mobiltelefon, skal de henvende 

sig til deres værelsesansvarlig, som vil vurdere, om det er nødvendigt at tage telefonen i brug.  

o For væbnere, seniorvæbnere og seniorer gælder følgende: Hvis de vælger at tage en telefon med 

med, og opbevarer den selv, må den ikke benyttes foran andre. Telefonen skal være slukket under 

aktiviteterne, og må ikke være i brug under fællesprogram.  


