
Princip for brug af iPads, mobiltelefoner samt skolens netværk og IT-

udstyr 
 
På Krogårdskolen mener vi, at det er vigtigt, at alle lærer at benytte iPad og andre digitale redskaber på 

god og forsvarlig vis. Konflikter via de sociale medier kan undgås, hvis brugerne behandler hinanden 

med tolerance, respekt og værdighed. Disse er menneskelige egenskaber, som barnet skal lære. Dette 

kan børn ikke lære alene via egen brug af de sociale medier, men skal læres sammen med voksne, som 

kan vejlede, guide og hjælpe dem.  

 

Det er en fælles opgave for forældre og skolen at lære børnene etik og moral med hensyn til brugen af 

de digitale redskaber. Det er f.eks. vigtigt at lære børnene at være en god kammerat – også online! 

Eleverne må gerne skrive beskeder til sine venner eller kammerater over skolens netværk – men 

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

må aldrig mobbe – heller ikke online – f.eks. med beskeder 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. Det er helt forbudt i skolen. Eleverne skal også lære, at internettet aldrig 

glemmer, så de bliver opmærksomme på, hvad de lægger på nettet og ikke får uploadet noget, som de 

senere kommer til at fortryde.  

 

Hvis brugen af iPads, mobiltelefoner, sociale medier mv. får en negativ indflydelse på undervisningen 

eller på elevernes trivsel og læringsudbytte, kan skolens ledelse gøre brug af forskellige tiltag, som 

f.eks. at låse elevernes mobiltelefoner inde, når de er på skolen, slette apps med div. sociale medier fra 

elevernes iPads, benytte sig af antimobbestrategier som DropMob o.lign., benytte sig af webfilter og 

spærre for bestemte apps og/eller hjemmesider på skolens netværk mv. Skolebestyrelsen skal 

underrettes, hvis der gøres brug af disse tiltag. 

 

Hvis det besluttes, at smartphones/mobiltelefoner skal afleveres af elever og opbevares i skolens 

varetægt, mens der er undervisning, skal elever have mulighed for at få dem udleveret, når de lovligt 

forlader skolen. For eksempel i forbindelse med lang spisepause eller undervisning væk fra 

Krogårdskolens område (i forbindelse med valgfag eller tilsvarende). Dette gælder, uanset om 

forbuddet mod smartphones i undervisningen besluttes klassevis eller generelt – og uanset periodens 

varighed. Der kan i enkelte og isolerede tilfælde ses bort fra dette, f.eks. hvis det fra ledelses- eller 

lærerside er nødvendigt at inddrage enkeltelevers telefon i forbindelse med ulovligt brug etc. 

 

iPaden: 

 skal bruges efter personalets anvisninger. Undervisning eller andre aktiviteter må ikke fotograferes, 

filmes eller optages uden personalets samtykke. Billeder og film optaget på skolen må ikke 

offentliggøres eller deles med andre uden skolens samtykke. 

 er et undervisningsmateriale og skal sidestilles med det øvrige undervisningsmateriale, som 

forefindes på skolen. I skolen er iPaden et redskab, der skal gøre det lettere og sjovere at lære, så 

spil, YouTube, sociale medier og anden underholdning bør kun benyttes, hvis personalet giver lov.                                                                                                                                                          

 skal medbringes til undervisningen og være fuldt opladet. Eleverne har ansvaret for at holde iPaden 

opdateret. 



 kan både benyttes på skolen og i fritiden. 

 skal altid ligge et sikkert sted, når den ikke er i brug. Når iPaden ikke bruges i hjemmet, skal den 

lægges et godt og sikkert sted, så f.eks. mindre søskende ikke kan få fat på den. 

 skal transporteres sikkert til og fra skole. Eleverne skal sørge for at pakke iPaden godt og 

forsvarligt ned tasken, f.eks. må en fyldt drikkedunk ikke pakkes sammen med iPaden. 

 

Man må ikke jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge at ændre iPadens styresystem. Ved misbrug 

kan iPaden inddrages af personalet og indleveres til skolens kontor, hvor den kan afhentes, når eleven 

forlader skolen efter en samtale med en fra skolens ledelse.  

Ved defekt skal forældre eller elev henvende sig på skolens kontor. Elever og forældre må ikke selv 

forsøge at reparere iPaden. Afhængig af defekten vil det blive besluttet, om eleven/forældrene vil blive 

krævet erstatning. Eleven kan låne en iPad, mens reparationen udføres eller en ny iPad fremskaffes og 

klargøres. 

 

Se i øvrigt kommunens hjemmeside www.greve.dk under skoler, for yderligere oplysninger om regler 

og ansvar, gode apps, spørgsmål og svar.  

 

Mobiltelefoner: 

 må kun benyttes efter samråd med personalet 

 må ikke være tændt i timerne, med mindre det er aftalt med personalet  

 må ikke bruges til at sende beskeder, som indeholder mobberelaterede emner  

 må ikke bruges til at optage billeder og samtaler, med mindre det er i samråd med personalet  

 

Overtrædelse af ovenstående regler eller anden uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen kan medføre 

inddragelse. En inddraget mobiltelefon kan først udleveres, når elevens forældre afhenter den på 

skolens kontor.  

 

Skolens netværk og IT-udstyr 

Eleverne må gerne bruge skolens netværk, smartboards, computere, iPads og andet udstyr til 

undervisningsformål, f.eks. til opgaver, research og andre formål, der kan være med til at gøre eleverne 

dygtigere i de enkelte fag.  

 

Eleverne må ikke bruge udstyr og netværk til at se, hente eller vise videoer, lyd eller billeder, der kan 

indeholde voldsscener, pornografi el. lign. – også selv om det bare er som tegnefilm eller spil. 

Medierådet for Børn og Unges fastsatte aldersgrænse på film skal altid overholdes. Piratkopierede film 

og spil eller andet ulovligt materiale må selvfølgelig heller ikke hentes via skolens netværk. Hvis 

eleverne bliver i tvivl, om en film el. lign. er ok at vise i klassen, kan de altid spørge skolens personale 

til råds. Det er altid personalet, der bestemmer, hvad der må vises eller hentes på skolens netværk. 

Personalets vejledning skal altid følges. 

 

Hvis skolens regler overtrædes eller personalets anvisninger ikke følges, kan det blive en sag for 

skolens ledelse at beslutte, hvad der videre skal ske. Forældrene vil blive inddraget. 

 

Opdateret og vedtaget i skolebestyrelsen den 17. november 2016 

http://www.greve.dk/


 


