Vadehavsskolens politik for anvendelse af digitale medier og internet
Baggrund og målsætning
På Vadehavsskolen er digital dannelse og pædagogisk vejledning vigtigere end forbud og tekniske
filtre, der begrænser adgang til sider på nettet.
Vi ønsker, at der fokuseres på en fornuftig adfærd og brug af de elektroniske midler, som skolens
elever benytter i løbet af skoledagen.
Børn og unge på skolen skal lære at begå sig og håndtere brug af nettet og sociale medier med kritisk
stillingtagen og på en ordentlig måde.
Ramme
Vadehavsskolens politik for anvendelse af digitale medier og internet er til enhver tid gældende ved
brug af medier og internet i undervisning og læring i den samlede skole-, SFO og Klub-tid.
Indhold
 Eleverne retter sig til enhver tid efter den voksnes anvisning omkring hensigtsmæssig brug af
digitale medier i skole og fritidstilbud


Forældre og medarbejdere på Vadehavsskolen har et fælles ansvar for at lære børn en fornuftig
adfærd i brug af digitale medier og internet.



Digitale enheder anvendes først og fremmest som læringsværktøjer



På alle årgange undervises elever i hensigtsmæssig brug af digitale medier og internet



Krænkende, voldspræget og pornografisk indhold er altid uacceptabelt. Skolen forbeholder sig
til enhver tid ret til at reagere på og fjerne uacceptabelt indhold på skolens computere eller
tablets. Derudover henvises til regler om fremme af god ro og orden i Folkeskolen.



Mobiltelefoner og andre digitale devices, som eleverne medbringer hjemmefra kan efter aftale
med den ansvarlige voksne anvendes i skole-, SFO eller klub-tid.
I undervisningstiden skal der i alle klasser laves aftaler om opbevaring af elevernes egne
devices i en dertil indrettet ”mobil-parkering”, når de ikke skal være i brug.



Frikvarterer skal handle om at lære at begå sig socialt, lære at kunne skabe og indgå i
relationer med andre. Understøtte venskaber igennem leg og samvær. Mobiltelefoner og andre
digitale devices, bliver i tasken eller i ”mobil-parkering” medmindre andet er aftalt med
læreren.

Forældre ansvar
 Vi forventer, at du følger med i dit barns brug af digitale medier og jævnligt taler med
ham/hende om brug af internet og mobiltelefon


Vi forventer, at du holder dig orienteret og interesserer dig for dit barns brug af digitale medier i
skolen og fritidstilbud.



Vi forventer, at I sammen med de andre forældre i klassen er i dialog om rammer for brug af de
sociale medier og støtter op om Vadehavsskolens politik for anvendelse af digitale medier og
internet.

Skolens ansvar
 Skolens medarbejdere reagerer altid på uhensigtsmæssig brug af digitale medier i skoletiden



At undervisningen giver eleverne forudsætninger for at være kritisk tænkende, innovative og
undersøgende samt aktivt bruge teknologi til at løse komplekse og virkelighedsnære
problemstillinger.



At understøtte den digitale dannelse i at kunne begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når
de anvender it og medier og deltager socialt online.



Dette gøres igennem den pædagogiske strategi.

Pædagogisk strategi
Indskoling
Mål:


At give eleverne redskaber så de kan håndtere de digitale medier og internettet på en
hensigtsmæssig måde.

Indhold:
 At brug af nettet og de sociale medier benyttes som et læringsværktøj, og at der udvises en
fornuftig adfærd.


At forældrene støtter op omkring skolens digitale dannelsespolitik.

Mellemtrin
Mål:


At give eleverne forudsætninger for at være kritisk tænkende, innovative og undersøgende
samt aktivt bruge teknologi til at løse komplekse og virkelighedsnære problemstillinger.



At understøtte den digitale dannelse i at kunne begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når
de anvender it og medier og deltager socialt online.



At forældre og skole arbejder sammen om at gøre eleverne mere sikre i deres færden på nettet.

Indhold:
 Lade den digitale platform være en naturlig del af undervisningen. Enten via programmer med
faglig træning, eller projektopgaver hvor de digitale hjælpemidler indgår.


Have samtaler med klassen om net-etik. (Sprog/skriftsprog).



Have klare retningslinjer i klassen om brug af digitale enheder. Herunder også klare
sanktionsmuligheder.



Afholde forældremøde med SSP, hvor der blandt andet drøftes digital mobning, og brug digitale
platforme.

Udskolingen:
Mål:
•
•

At give eleverne forudsætninger for at være kritisk tænkende, innovative og undersøgende
samt aktivt bruge teknologi til at løse komplekse og virkelighedsnære problemstillinger.
At understøtte den digitale dannelse i at kunne begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når
de anvender it og medier og deltager socialt online.

•

At forældre og skole arbejder sammen om at gøre eleverne mere sikre i deres færden på nettet.

Indhold:
•

Have samtaler med klassen om net-etik. (Sprog/skriftsprog).

•

Have klare retningslinjer i klassen om brug af digitale enheder. Herunder også klare
sanktionsmuligheder. Disse italesættes på forældremøder.

•

Der iværksættes MOT på alle årgange

•

Besøg af SSP gæstelærer vedr. digital mobning til forældremøder og i 7. klasserne.

•

Temaer vedr. digital mobning indgår i undervisningen fx i UUV.
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