
Sådan må du bruge skolens netværk og IT-udstyr 
 

Hvilke film må vi se på skolen? 
 Du må gerne bruge netværk, smartboards, computere, iPads og andet udstyr til 

undervisningsformål. For eksempel til opgaver, research og andre formål, der er med til at gøre dig 
dygtigere til dine fag. 

 Du må ikke bruge udstyr og netværk til at se, hente eller vise for eksempel videoer, lyd eller 
billeder, der kan gøre andre flove eller kede af det. For eksempel film med nøgne mennesker eller 
nogle, der går i seng med hinanden. 

 Meget voldelige film eller billeder, hvor mennesker eller dyr kommer rigtig slemt til skade, er heller 
ikke tilladt i skolen. Også selv om det bare er som tegnefilm eller spil. 

 Du må selvfølgelig heller ikke hente f.eks. piratkopierede film og spil eller andet ulovligt materiale 
via skolens netværk. 

 

Husk at være en god kammerat – også online! 
 Du må gerne skrive beskeder til dine venner eller kammerater over skolens netværk – men 

selvfølgelig kun, når det er relevant for undervisningen eller hvis det er uden for undervisningstid. 

 Du må aldrig mobbe. Heller ikke online, for eksempel med beskeder og SMS eller med opslag på 
sociale medier som Snapchat, Instagram eller Facebook. 

 Det er alt for nemt at mobbe eller blive mobbet over anonyme tjenester som Ask.fm. De er helt 
forbudt i skolen.  

 

Tænk dig om: Internettet glemmer ikke 
 Skriv kun ting på nettet eller læg billeder op, som du er OK med, at dine forældre, kammerater eller 

bedstemor ser. 

 Lægger du f.eks. billeder online af dig selv eller andre, bliver de nemt liggende for evigt. For selv 
hvis du måske fortryder og fjerner et billede, du har lagt online, kan andre nemt have kopieret det 
og lagt det et andet sted på nettet, så du aldrig kan slette det igen. 

 Så tænk dig om, før du deler billeder eller video online. Internettet glemmer aldrig. 

 

De voksne bestemmer 
 Nogle film eller musikvideoer er måske OK at se og vise i store klasser eller i nogle sammenhænge – 

men kan være over grænsen i mindre klasser og gøre dine kammerater flove eller skidt tilpas. 
Andre film er slet ikke i orden at se i skolen. 

 Brug din sunde fornuft, når du overvejer, om du selv må se bestemte filmklip i skolen eller sammen 
med dine kammerater. Er du i tvivl, om f.eks. en film er OK at se eller vise i din klasse eller ej, så 
spørg din lærer eller en anden voksen til råds. 

 Det er dine lærere, der bestemmer, hvilke film og billeder du må hente og se på skolens netværk og 
smartboards. Du skal altid følge lærerens vejledning. 

 I skolen er din iPad et redskab, der skal gøre det lettere og sjovere at lære. Så brug kun spil, 
YouTube, sociale medier og anden underholdning i pauser eller hvis læreren giver lov. 

 
Hvis du flere gange overtræder skolens regler eller ikke følger dine læreres anvisninger, kan det blive en sag 
for skolens ledelse, der beslutter, hvad der videre skal ske. Eventuelt sammen med dine forældre. 


