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Princip for brug af digitale medier 
 

Princip   

Formål Herlev Byskole ønsker i samarbejde med elever, medarbej-
dere og forældre at angive retning for brug af digitale 
medier i forbindelse med elevernes skolegang  

Princippet omhandler Alle former for moderne teknologi, som eleverne benytter i 
skolen. F.eks.: computere, mobiltelefoner, videokamera… 
samt de tilhørende funktioner, programmer m.v. 
Det gælder uanset om teknologien er ejet af skole eller af 
elever/forældre  

  
Princippet bygger på 
 

 At Herlev Byskole har en positiv og anerkendende tilgang 
til brugen af digitale medier og de muligheder, disse gi-
ver. 

 At digitale medier er naturlige kommunikations-
værktøjer i elevernes hverdag 

 At vi vil fremme dannelsen af god, fornuftig og tids-
svarende anvendelse 

 At vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til 
brugen af digitale medier og de muligheder, disse 
giver  

Teknologi i undervisningen, ansvar, adfærd/etik ses i flere per-
spektiver. 
Forventninger til eleverne: 

 Eleverne sikrer, at deres koder, herunder Uni-login, ikke mis-
bruges. De ved, at koden er personlig. 

 Eleverne må benytte skolens digitale medier, når det benyttes 
korrekt og ansvarsfuldt. 

 Eleverne overholder god Web-etik på internettet. De respekte-
rer andre brugere af nettet.  

 Eleverne må anvende digitale medier, der er lovlige i forhold til 
deres alder. 

 Elevers misbrug af sociale medier og Intra, som enten er ulovli-
ge, skadelige for enkelte elever eller skolens omdømme, vil der 
blive grebet ind over for. 

 Eleven har ansvaret for de handlinger, som han eller hun fore-
tager på nettet. 

 Kamera, video og lydoptager bruges i forbindelse med aktivite-
ter, hvor der er voksne tilstede, eller hvor voksne har givet lov 
til det.  

 Eleverne optager kun billeder af andre elever på skolen med 
deres 
forskellige digitale medier, når det er accepteret af disse. 

 Eleverne offentliggør ikke private billeder på nettet eller pr. 
sms, der kan være til gene for andre . 
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Forventninger til skolen og medarbejderne: 
 

 På skolen står medarbejderne for at undervise i de grundlæg-
gende færdigheder i brug af digitale medier, jf. ”Forenklede 
fælles mål”, samt vejledning for ”IT og medier”. 

 Elevernes dannelse i brug af de digitale medier indgår i den 
faglige undervisning jf. ”Forenklede fælles mål”. Vi påtager os 
ansvaret for at vejlede og undervise i brug, der udvikler en 
sund ”Netadfærd”. 

 Elevernes dannelse styrkes ved, at de bruger digitale medier til 
at ytre sig og skabe nyt. De voksne skal lære børn og unge at 
agere i en digital kultur.Hvis det vurderes, at elevernes fokus 
udfordres af ”forstyrrelser ved telefonen”-  kan de voksne væl-
ge at  indsamle elevernes mobiltelefoner. 

Ved grænseoverskridende digital adfærd – kan der gives karan-
tæne for brugen af digitale medier- Forældrene vil i sådanne 
tilfælde blive orienteret.  

 Skolens internetadgang er ”uden filter”. Vi ser i stedet dialo-
gen som en del af den digitale dannelsesproces og vil tale med 
børnene om de problematikker, der kan opstå, når eleverne 
færdes 
”på” nettet. 
 

Forventninger til forældrene: 
 Som forældre har man ansvar for, at børnene bruger de sociale 

medier med omtanke, respekt og ansvarlighed både på og 
udenfor skolen. Forældrene skal oplyse deres børn om det eti-
ske og 
moralske ansvar, der er forbundet med brug af de sociale me-
dier. For at skabe et fælles grundlag kan dette gøres aktivt via 
aftaler indgået i klasseforældrerådene. 

 Forældre bør følge med i egne børns færden på de sociale me-
dier. 

 Forældre har erstatningsansvar, hvis deres børn behandler sko-
lens digitale medier uansvarligt. 
 

Skolebestyrelsens anbe-
falinger 

 
 
0.-3. klasserne har adgang til IT – I Pads og kan anvende egne mobilte-
lefoner. 
3.-5.klasserne har adgang til IT – og kan anvende egne mobiltelefoner  
Skolen har ligeledes IT lokaler  
6.-7.klasserne har adgang til IT – og kan anvende egne mobiltelefoner 
og bærbare computere/I Pads-+ Pædagogisk læringscenter med com-
putere  
8.-9. klasserne opfordres til at medbringe egne IT-værktøjer. De elever 
der ikke har den mulighed kan låne computere (af lidt ældre dato) som 
de kan arbejde med på skolen og hjemme.  
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