
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Princip for brug af medier og IT 

 

 

 

Formål 

Princip for brug af medier og IT ved Trekløverskolen har følgende formål: 

 At udvikle elevernes medie-vanthed 

 At skabe trygge rammer for eleverne ved anvendelse af forskellige medier. 

 At muliggøre IT understøttelse af undervisningen. 

 At undgå, at brugen af IT forstyrrer undervisningen eller modarbejder elevernes trivsel på skolen. 

 At skabe klare retningslinjer for skolens medarbejdere ved anvendelse af IT teknologi 

 At inddrage forældrene i elevens læring og trivsel 

 

Hensigter 

Det bærende princip for brug af medier er at skabe rammer, der dels understøtter elevernes 
læring og tilgang til IT teknologien samt skabe klare retningslinjer for medarbejderne. Målet er, at 
alle tydeligt kender grænsen for god skik og acceptabel adfærd på IT området.  

 

Det er samtidigt hensigten, at eleverne lærer og udviser god medieadfærd. Dette skal bl.a. give 
sig udslag i et afbalanceret tidsforbrug med IT platformene, sikker navigation på internettet, kritisk 
sans og etisk forsvarlig anvendelse. 

 

Skolen skal indtænke anvendelsen af IT i undervisningen på linje med øvrige hjælpemidler og 

værktøjer. Skolen skal arbejde for, at anvendelsen af teknologien i undervisningen følges op af 

relevant vejledning i korrekt og hensigtsmæssig IT-adfærd. 

Brugen af IT skal tilstræbe at bibringe eleverne en naturlig digital dannelse – både i skoletiden og 
som del af elevernes ballast videre frem. 

 

Disse regler gælder også for aktiviteter, som gennemføres i regi af skolen men udenfor skolens 

fysiske områder (såsom ture, lejrskoler etc.). 

  



 

Præciseringer 

Alle elever skal som udgangspunkt have adgang til skolens WIFI netværk. Skolens ledelse 
fastlægger og håndhæver de nærmere bestemmelser for brugen af netværket. Ved misbrug kan 
elevernes adgang til skolens netværk indskrænkes efter de gældende regler på området. 

 

Da teknologiens muligheder hele tiden ændres, er det vigtigt, at skolen laver en løbende 
evaluering/vurdering af den IT teknologi, som må medbringes i skole på lige fod med pennalhus. 
Fokus bør ligge på den teknologi, som er almindeligt udbredt i den brede befolkning (p.t. især 
computere, tablets og mobiltelefoner). 

 

Som udgangspunkt er det på elevernes eget ansvar, hvad de medbringer på skolen, og skolen er 
ikke erstatningspligtig i tilfælde af tilskadekomst eller bortkomst.  

 

Persondataloven samt relevante etiske regler for brug af IT skal overholdes. 

 

Brugen af de teknologiske platforme må i undervisningstiden kun anvendes som led i 

undervisningen, og kun hvis det sikres, at alle kan deltage på lige fod – uanset om man selv 

medbringer IT platforme eller ej.  

Skolen kan kollektivt indskrænke elevernes adgang til eller rådighed over egne IT platforme – 

f.eks. ved at indsamle mobiltelefoner og tilsvarende i skoletiden. Et sådan initiativ ændrer ikke 

ved, at eleverne fortsat selv har ansvaret for egne medbragte IT platforme. Til gengæld kan 

skolen ikke inddrage elevernes IT platforme ud over skoletiden1.  

Til hver en tid – såvel indenfor som udenfor den egentlige undervisningstid – skal IT adfærden på 

skolens område følge skolens ordensregler på linje med al anden adfærd. Indholdet må således 

ikke være voldeligt, pornografisk, el.lign. 

IT må ikke anvendes som redskab for mobning, krænkende adfærd eller lign. Overtrædelse af 

dette vil skolens ledelse håndtere som en grov overtrædelse af skolens ordensregler. Enhver, der 

udsættes for eller observerer mobning eller krænkende adfærd opfordres til at anmelde det til 

skolens ledelse. 

Censurerede programmer/tjenester/funktionaliteter (f.eks. aldersgrænse til 16 år) forventes 

respekteret og håndhævet af både medarbejdere og forældre, således at disse ikke forefindes i 

skolen. 

Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 13. september 2017 

     Tanja Jakobsen 

          formand 

                                                
1
 Skoletiden defineres her som den tid, hvor skolen har ansvaret for eleverne. Dette omfatter også ture, lejrskoler etc. 


