
Retningslinjer for anvendelse af 
digitale medier og devices  

Målsætning 
På Grønnemose Skole indgår brugen af digitale medier/devices 
som et pædagogisk og didaktisk redskab i læringsaktiviteter for at 
understøtte den enkelte elevs læring og motivation. 

Gennem skoleforløbet udvikler eleverne de digitale kompetencer 
og den digitale dannelse,  som er nødvendig for at kunne 
begå sig socialt, etisk og kritisk i en digital verden.



Forventninger  

Elever 

• Eleverne retter sig til enhver tid efter den voksnes anvisning 
omkring hensigtsmæssig brug af digitale medier og devices i 
skole og SFO/Klub. 

• Digitale enheder anvendes først og fremmest som 
læringsværktøjer og forventes opladt ved skoledagens start. 

• 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 devices. 

• Mobiltelefoner afleveres om morgenen og udleveres ved 
skoledagens afslutning, men kan anvendes i læringsaktiviteter, 
efter den voksnes anvisning. 

• Pauserne er ligeledes mobilfri, da skolen gerne vil understøtte 
eleverne i at lære at begå sig socialt - både kunne skabe og 
indgå i relationer med andre. 



Forventninger  

Forældre 

•  Forældre har et medansvar for at lære deres børn en fornuftig 
adfærd ved brug af digitale medier/devices. 

• Forældre orienterer sig og interesserer sig for deres barns brug 
af digitale medier i skolen og SFO/Klub. 

• Forældre er i dialog med hinanden om rammer for brug af de 
sociale medier og støtter op om skolens retningslinjer for 
anvendelse af digitale medier og devices. 

• Forældre kontakter skolen, hvis de erfarer uhensigtsmæssig 
brug af digitale medier/devices i den klasse, deres barn er en 
del af. 



Forventninger  

Skolen 

• Skolen giver eleverne forudsætninger for at være kritisk 
tænkende, innovative og undersøgende samt aktivt kunne 
bruge teknologi for at kunne løse komplekse og 
virkelighedsnære problemstillinger. 

• Skolen understøtter den digitale dannelse ved at lære eleverne 
at begå sig trygt, forsvarligt og etisk korrekt, når de anvender 
digitale medier/devices. 

• Skolens medarbejdere reagerer altid på uhensigtsmæssig brug 
af digitale medier/devices i skolen og i SFO/Klub. 

• Skolen orienterer forældre i de tilfælde, hvor deres barn har haft 
en uhensigtsmæssig brug af digitale medier/devices i skolen 
eller i SFO/Klub. Ved alvorlige episoder kan der samarbejdes 
med SSP. 


