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Princip for brug af digitale medier 
 

Formål 
På Lystrup Skole understøtter vi elevernes brug af digitale medier i hverdagen og bidrager hermed 

til elevernes digitale dannelse. Med dette princip ønsker vi at rammesætte en fælles forståelse af, 

hvordan medier er en del af skoledagen, samt den forventede opførsel i forbindelse hermed. I be-

tegnelsen digitale medier ligger både digitalt udstyr, sociale medier samt medier, som indgår i un-

dervisningen. 

Skolens ansvar 

• Skolen tilstræber at bruge digitale medier som en naturlig del af den faglige undervisning for 

at udvikle elevernes grundlæggende færdigheder og bidrage til elevernes digitale dannelse. 

• Skolen skal sikre den fornødne adgang til brug af digitale medier, herunder at der er tilstræk-

keligt med WIFI, digitalt udstyr er tilgængeligt etc. 

• Det forventes, at skolens personale underviser eleverne i brugen af digitale redskaber, som 

indgår i undervisningen, så eleverne opnår mest mulig læring ved brugen af disse. 

• Det forventes, at skolens personale reagerer i situationer, hvor elever i skoletiden henvender 

sig i forbindelse med uhensigtsmæssig opførsel på sociale medier, f.eks. mobning, chikane 

etc. I sådanne tilfælde reageres ift. skolens Handleplan for god trivsel. 

Elevernes ansvar 

• Det forventes, at eleverne benytter de digitale redskaber, som indgår i undervisningen. 

• Det forventes, at eleverne bruger digitale medier med omtanke, respekt og ansvarlighed 

både i og uden for skolen. 

• Det forventes, at eleverne handler i overensstemmelse med lovgivningen på området, f.eks. 

at der ikke deles billeder af andre uden samtykke. 

• Det forventes, at eleverne opretholder en god tone, når der kommunikeres via digitale me-

dier, herunder både Intra, mail, sociale medier etc. (jf. Lystrup Skoles Handleplan for god 

trivsel).  

Forældrenes ansvar 

• Forældrene støtter op om skolens brug af digitale medier i undervisningen. 

• Forældrene har ansvaret for, at deres børn bruger digitale medier med omtanke, respekt og 

ansvarlighed både i og uden for skolen. 

• Forældrene har ansvaret for, at deres børn er bekendte med lovgivningen på området, f.eks. 

ift. deling af billeder, og at deres børn handler i overensstemmelse hermed. 

• Forældrene kontakter skolen, hvis de oplever udfordringer i forbindelse med deres børns 

brug af medier, f.eks. mobning på sociale medier. Sådanne udfordringer kan relatere sig til 

elevens klasse eller andre elever på skolen, og derfor er det relevant for skolen at være be-

kendt med dette. 
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Generelle retningslinjer for brug af digitale medier 

Se skolens ordensregler. 

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 12.06.2018. 


