
 

 
Hældagerskolen · Nørremarksvej 157 · 7120 Vejle Ø · Tlf.: 76 81 43 80 · haeldagerskolen@vejle.dk · www.haeldagerskolen.dk 

 

Princip for Digital Dannelse 
 
Skolebestyrelsen lægger sig op af Centret for Digital Dannelses definition: Digital dannelse 

handler om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. 

 
Formål og Mål 
Med dette princip ønsker vi at understøtte samarbejdet mellem hjem og skole samt SFO, 
så vi giver børn og unge mulighed for at forstå sig selv og interagere i en digital 
omverden samt være kompetente medborgere, når det gælder digitale dannelse. Vi 
ønsker, at de skal lære at begå sig med respekt over for andre mennesker, og forholder 
sig kritisk til den digitale verden.  

 
 
Fælles ansvar 

 I løbet af skoledagen må kamera, video og lydoptager bruges kun i forbindelse 
med aktiviteter, som er voksenstyret.  

 Der må ikke tages billeder eller laves optagelser af andre uden deres accept. 

Elevernes ansvar 
 Eleverne må ikke offentliggøre/dele optagelser (f.eks. lyd/video/billeder) af 

andre uden tilladelse fra de implicerede. 

 Eleverne skal sikre, at deres koder ikke misbruges. Husk at alle koder er 

personlige. 

 Alle skal overholde god web-etik på internettet. Man må på ingen måde genere 
andre brugere af nettet. Danske og internationale love og regler om ophavsret 

m.m. skal overholdes af eleverne. 

 Evt. misbrug af digitale medier, f.eks. ulovlig eller skadelig adfærd over for 
elever og skolens ansatte eller skolens omdømme, vil der blive grebet ind over 

for af skolens ledelse og efter ledelsens vurdering evt. SSP, og/eller politiet. 

 Eleven har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager på 

nettet. Skolen kan på ingen måde gøres ansvarlig for elevens eventuelle misbrug 
af nettet. 

 Mobiltelefoner og andre digitale enheder anvendes, når det giver mening i 
undervisningssammenhæng. Det er læreren/pædagogen, der vurderer dette. 

 
Skolens ansvar: 

 Som skole står vi for de grundlæggende færdigheder og digital dannelse for brug 

af de digitale midler i den faglige undervisning. Vi påtager os samtidig et ansvar 
for at vejlede og undervise i brug, der udvikler en sund omgang og adfærd med 
digitale og sociale medier. 

 Vi har valgt ikke at regulere adgang til hjemmesider fra skolens digitale medier. 
Vi ser i stedet dialogen som en del af den digitale dannelsesproces, og vi vil tale 
med børnene om de problematikker, der kan opstå, hvis de eksempelvis 
kommer ind på uheldige hjemmesider eller laver ulovligheder. 

 Skolen vil i undervisningen, SFO-tiden og fritiden på skolen ikke tillade, at 
eleverne benytter hjemmesider, apps m.m., hvor de ikke lever op til 
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aldersbegrænsning/vejledninger. Hvis skolens personale i særlige tilfælde 
ønsker at benytte hjemmesider, apps mm, hvor eleverne ikke lever op til 
aldersbegrænsning/vejledning, skal skolen først indhente tilladelse hertil fra 
forældrene.  

 

Forældreansvar: 
 Som forældre har man ansvar for, at børnene bruger de digitale og sociale 

medier med omtanke, respekt og ansvarlighed. Skolen forventer, at forældrene 
opdrager deres børn til det etiske og moralske ansvar, der er forbundet med 
brug af de digitale og sociale medier. For at skabe et fælles grundlag kan dette 

understøttes aktivt via aftaler indgået i klasseforældrerådene. 

 Vi henstiller til at forældrene ikke giver deres børn lov til, at anvende 
apps/social medier, hvor deres barn ikke er gammel nok. Det er forældrene, der 
har det fulde ansvar, hvis deres børn er brugere af hjemmesider, hvor der er 
aldersbegrænsning. 

 Skolen opfordrer forældre til at følge med i sit barns færden på de digitale og 
sociale medier. 
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