
 

       
Mediepolitik og digital antimobbeplan 

Forord 
Denne mediepolitik er udarbejdet i skoleåret 2017/18, i skolens udviklingsgruppe. Vi ønsker gennem denne 

mediepolitik at tydeliggøre, at elevernes færden på nettet og digitale dannelse er et fælles ansvar, hvor vi 

som skole har brug for at forældrene også tager deres del af ansvaret.   

Formål 
Formålet med mediepolitikken er at synliggøre Herstedøster skoles holdning til brugen af digitale enheder, i 

skole og SFO-tiden. Desuden skal det synliggøre det pædagogiske arbejde og overvejelser i forbindelse med 

eleverne og lærernes brug af diverse medier i skoletiden 

Vi ønsker en samlet rød tråd gennem elevernes skolegang, med den passende progression der skal være for 

et forløb fra indskoling, via mellemtrin til udskolingen. Herstedøster skoles specialklasser er ligeledes 

indeholdt i mediepolitikken, med de afvigelser pædagogikken i afdelingerne kan afstedkomme.  

Mediepolitikken skal afspejle skolens samlede holdning og dermed komme eventuelle uklarheder i 

forkøbet.  

De digitale medier, har gennem de seneste år, gennemgået en hastig udvikling og de har stor indflydelse på 

børn og unges hverdag, herunder på deres udvikling og socialiseringsprocesser. At lærer at færdes på de 

digitale medier er derfor af stor nødvendighed, for at eleverne ikke kommer galt af sted, er det vigtigt at de 

lærer regler, takt og tone på nettet. I dette er forældrene en stor medspiller for skolen og forældrene kan 

forhåbentligt bruge denne mediepolitik som et redskab heri. 

IT- og Mediekompetencer er et af de tværgående emner der skal undervises i, i folkeskolen.  Her skal 

eleverne dels lærer at bruge IT funktionelt, samt styrke elevernes digitale dannelse.  

Medieregler: 
Herstedøster skole er en stor skole med næsten 1000 elever og mange klasser og afdelinger. Det er derfor 

nødvendigt at skælne mellem reglerne i de forskellige afdelinger så progressionen sikres. 

Mobiltelefoner: 
Indskoling: Mobilfri indskoling. Telefoner og telefonure skal afleveres ved skolestart til underviseren, som 

låser dem inde i et skab. Når skolen er slut, afleveres telefoner og telefonure tilbage til eleverne. 

Underviseren står for alt kommunikation til forældre hvis det nødvendigt. 

Mellemtrin og udskoling:  

Mobiltelefonerne er tilladte på skolen og i frikvartererne, så længe de ikke er et forstyrrende element. 
Regler for telefoner og brug af dem, laves på årgangen. 

 
SFO:  
Mobiltelefoner og telefon ure skal blive i tasken hele SFO tiden. Må kun bruges efter aftale med personalet. 
IPads kan bruges til pædagogiske forløb med børnene. 

 



 

       
Specialklasserne:  

Specialklasserne følger som udgangspunkt reglerne for eleverne på den årgang de er på. Der kan dog i 

enkelte tilfælde skulle afviges fra reglerne for enkelte af eleverne. 

Gældende for alle:  

Mobiltelefonen må kun bruges til at tage billeder og optage lyd/film, hvis det er efter tilladelse af 

læreren/pædagogen eller de involverede personer. Dette materiale må kun offentliggøres med tilladelse 

fra læreren/pædagogen og de involveredes forældre. 

Konsekvens: Såfremt der er elever, som mod forventning, har særligt svært ved at efterleve skolens 

mediepolitik inddrages telefonen, og kan afhentes på kontoret. Ved gentagne overtrædelser aftales der en 

handlingsplan med forældrene. 

IPad og Chromebooks: 
Skolen udleverer iPads til alle elever fra 0.-3. klasse og Chromebooks til elever fra 4.-9. klasse. De 

udleverede iPads/Chromebooks er kommunens ejendom, som udlånes til eleverne på samme måde som 

andet undervisningsmateriale. 

De udleverede iPads og Chromebooks skal ses som et arbejdsredskab, og skal derfor som udgangspunkt 

kun bruges i undervisningen. Der kan dog på årgangen løbende laves dispensationer fra dette, af det 

pædagogiske personale. 

Da iPad og Chromebooks er et arbejdsredskab til undervisningsbrug, er det elevernes ansvar at denne 

medbringes i opladt tilstand så den er klar til brug. 

Se endvidere retningslinjerne for brugen af iPad på Forældreintra. 

Digital dannelse 
Formålet med brugen af it i undervisningen er, at udvikle elevernes digitale kompetence, hvilket 
både rummer en kompetence til at bruge it funktionelt, og samtidig at udvikle digital dannelse 
hos eleverne. Digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle 
verden, hvilket opnås gennem bevidstheden om ens adfærd og sprog samt at forholde sig kritisk 
og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer. 
 
Den digitale dannelse er en kompetence som forældrene er hovedansvarlig for at udvikle, men 
som skolen også er medansvarlig for. Således vil man som forældre kunne forvente, at skolen 
løbende udvikler elevernes digitale dannelse tilpasset elevernes alder og brug af digitale medier i 
skolen. Så snart man som forældre bliver opmærksom på tegn på digitalmobning eller anden 
form for uhensigtsmæssig adfærd på de sociale medier, vil vi derfor opfordre til, at man 
henvender sig til klasselæreren, så skole og hjem kan samarbejde om at løse udfordringen. 

Digitale medier 
Brug af sociale medier skal ikke foregå i undervisningen, dog er det vigtigt at vi som skole lærer eleverne at 

bruge telefon, Chromebook/iPad og medierne fornuftigt. De skal undervises i skrevne og uskrevne regler. 

Medier som Youtube og medier med nyheder, må kun bruges hvis det er af lærerne eller hvis der er givet 



 

       
tilladelse af lærerne og sigter mod fagligt indhold. Det er vigtigt at eleverne lærer at forholde sig kritisk til 

det de møder på nettet. 

Lyd og billeder 
Ingen elever eller forældre må tage billeder, optage lyd eller videoer på skolens matrikel uden tilladelse. 

Dette gælder også ved forældremøder, skole/hjem samtaler osv. Dette gælder også billeder eller video af 

enkeltpersoner. Se endvidere ”princip for lyd- og billedoptagelse på skolen”  

Gode råd til forældrene fra undervisningsministeriet 
 
“10 GODE RÅD, NÅR UNGERNE GÅR ONLINE” 
ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder ikke, så 
du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken 
 
TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger mobilen. Lyt og 
lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over 
aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke spionerende 
 
ORIENTER dig og følg med. Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, 
hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte 
bunder i manglende viden om de nye medier 
 
UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte 
grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv. Og lav 
den gerne i fællesskab med børnene 
 
HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men 
i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af 
 
LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel 
mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de 
kan tale med dig om det, der optager dem. 
 
REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer 
at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik 
og film, identitetstyveri eller hacking 
 
UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det 
er oplagt at dele erfaringer 
 
LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller 
møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet indeholder desværre også 
ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor 
 
BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, 
børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke sættes rigtigt 
op og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt 
i at indstille filtrene. 



 

       

Aldersbegrænsninger 
På Herstedøster Skole anbefaler vi, at børn følger nettes aldersbegrænsninger og eksempelvis respekterer, 
at børn under 13 år ikke må oprette egne sociale profiler på nettet. Ligeledes anbefaler vi, at man som 
forældre følger de vejledende aldersbegrænsninger, "PEGI", når det gælder underholdningsmedier 
som f.eks. film, videoer, dvd'er og computerspil. 
 
"PEGI" har fem forskellige aldersmærkninger 3, 7, 12, 16 og 18 markeret med signalfarverne grøn, gul, rød. 
Apps er ikke mærket efter "PEGI-systemet", men har i stedet deres egne aldersvejledninger, som vi 
anbefaler følges. Undlad at have spil med "PEGI" højere end dit barns alder, og tjek jævnligt efter. 
 
"PEGI 3" - Indholdet af spil med dette mærke anses for egnet til alle aldersgrupper. Der accepteres 
nogen vold i komisk sammenhæng (typisk de former for vold der forekommer i f.eks. "Snurre 
Snup" eller "Tom og Jerry"). Barnet må ikke associere figurerne på skærmen med levende figurer - 
der må udelukkende være tale om fantasifigurer. Spillet må ikke indeholde lyde eller billeder, der 
kan skræmme mindre børn. Der må ikke forekomme stødende sprog. 
 
"PEGI 7" - Spil der normalt mærkes som 3, men som indeholder scener eller lyde, der kan virke 
skræmmende, kan betragtes som egnet i denne kategori. 
 
PEGI 12" - Under denne alderskategori hører videospil, der viser vold af en mere livagtig karakter 
mod fantasifigurer og/eller vold af mindre livagtig karakter mod menneskelignende figurer eller 
genkendelige dyr, samt videospil, der viser nøgenhed i en noget mere livagtig form. Eventuelt 
stødende sprog accepteres i mild grad, men må ikke indeholde seksuelle udtryk. 
 
"PEGI 16” - Denne mærkning anvendes, når gengivelsen af vold (eller seksuel aktivitet) når et 
niveau, som ligner det, de unge oplever i det virkelige liv. Unge i denne aldersgruppe forventes at 
kunne håndtere mere ekstremt, stødende sprog, begreber som brug af tobak og stoffer samt 
gengivelse af kriminelle aktiviteter. 
 
"PEGI 18" - Voksenklassificeringen anvendes, når niveauet af vold når et stadie, hvor der afbildes 
grov vold og/eller elementer af specifikke typer vold. Grov vold er svær at definere, da 
vurderingen i mange tilfælde er subjektiv, men kan generelt klassificeres som afbildning af vold. 
 
Udarbejdet i skolens udviklingsgruppe og besluttet i Skolebestyrelsen den 21. marts 2018 
 


