
Principper for IT og Internet 

IT - herunder Internettet - er en central og integreret del af både dagens og morgendagens samfund. Skolen 
skal afspejle dette og sikre eleverne de nødvendige færdigheder til aktiv og kritisk anvendelse af IT og støtte 
en etisk forsvarlig brug af mediet. Skolen skal bl.a.: 
 

 Inddrage IT i undervisningen, hvor det fagligt og pædagogisk relevant. 

 Sikre at skolens medarbejdere løbende kvalificeres og opdateres i IT-mæssige, pædagogisk 
orienterede undervisningsformer og -teknikker. 

 Stille nødvendigt udstyr til rådighed for eleverne. Eleverne kan medbringe og benytte eget udstyr, 
f.eks. bærbar computer, tablet, smartphone, og lign. I forbindelse med Folkeskolens afgangsprøve 
følges Undervisningsministeriets regler på området. 

 Sikre at skolens IT-udstyr til undervisning, f.eks elev-computere og smartboards, er tidssvarende og 
praktisk anvendeligt både for elever og lærere, herunder at udstyret nemt og hurtigt skal kunne 
gøres klar til brug. 

 Udvikle elevernes færdigheder i at søge informationer på Internettet og forholde sig kritisk og 
analytisk til disse informationer (kilde-kritik). 

 Styrke elevernes sociale færdigheder på nettet for at facilitere en sikker og tryg færden på diverse 
Internet-baserede medier, fora, og lign. Herunder er der bl.a. fokus på: 

o Almindelige sociale adfærdsregler, som også bør gælde for kommunikation på Nettet. 
o De særlige forhold i forbindelse med kommunikation på nettet, f.eks. distancen mellem 

afsender og modtager, usynligheden af afsender og/eller modtager. 
o Bevidstgørelse af, hvad man viser (på billeder og filmklip) og skriver; f.eks. om det er 

krænkende, afslørende, pinligt, og lign. 

 Stimulere elevernes lyst, evner og færdigheder i at formidle og kommunikere via Nettet. 

 Guide eleverne mht. hensigtsmæssige former på forskellige typer opgaver/dokumenter herunder 
generelle principper for opstilling og layout. 
 

Det er endvidere ønskeligt at skolen diskuterer emner som data-ansvarlighed og -sikkerhed, f.eks. hvor data 
opbevares og udveksles, herunder også generel kendskab til gældende dansk lovgivning (registerloven, 
persondataloven, og lov om ophavsrettigheder). 
 
Elevernes forældre forventes at udvise medansvar for at guide elevernes færden og adfærd på Nettet, og 
skolen forventes at tilbyde forældreaftener, foredrag og lign. for at oplyse og assistere forældrene i denne 
opgave. 


