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Riktlinjer för mobiltelefoner på läger 
Dessa riktlinjer gäller för samtliga läger vid Boviks Seglarskola med undantag för spelläger och 

spelkonvent där mobiltelefoner och surfplattor kan behövas i verksamheten och därför är tillåtna. 

1 BAKGRUND 

Under senare år har mobiltelefoner på läger blivit ett växande problem vid Boviks Seglarskola. De har 

varit ett smidigt sätt för lägerdeltagare att kontakta sina föräldrar, men när möjligheten till uppkoppling 

till Internet kom har detta varit ett problem. Det har t ex hänt att man ”lånat” kompisens telefon och 

skickat något olämpligt från den och mycket tid går åt till att använda Facebook eller titta på Youtube 

klipp. 

2 HUR GÖR ANDRA? 

Vi har kollat med andra lägerarrangörer för att se hur man gör där – och få tips om hur vi skulle kunna 

göra. Det blev ett och samma budskap – lägerdeltagare skall inte ha med mobiltelefoner på läger. De vi 

kollat är Vitsgarn (vårt förbunds läger i Stockholm), GKSS, KSSS och Sparreviken (KFUM). 

3 SÅ HÄR KOMMER VI ATT GÖRA 

Under sommarläger är det tillåtet att ta med mobiltelefon till lägret, men lägerdeltagare (pulingar) 

rekommenderas att lämna dem hemma. Telefonerna kommer att få användas c:a varannan dag under 

c:a en halvtimme. I övrigt hålls de inlåsta på expeditionen. Vid särskilda tillfällen kan mobiltelefon få 

användas på andra tider. Detta avgörs av kursledningen från fall till fall. 

Vid kortare läger under vår och höst skall pulingar inte använda mobiltelefon under själva lägret. 

Däremot får de användas vid lägerslut för att kolla upp hämtning och liknande. Det är upp till 

lägerledningen att avgöra om pulingarnas telefoner skall låsas in på expeditionen eller om de kan ha 

dem i sina skåp. 

Kortare samtal på upp till en minut från vår fasta telefon blir gratis. Den tiden skall räcka till för att man 

skull kunna be den uppringde att ringa tillbaka. Självklart går det att ringa till alla på lägret via den fasta 

telefonen, 031-96 16 47. 

Pulingar skall inte ha med läsplattor eller liknande. 

Ledare och instruktörer får ha med mobiltelefon, men bör inte använda den privat under själva 

verksamheten utan att först rådgöra med kurschefen. 


