
Retningslinjer for brug af digitale enheder i skoletiden   
 

Disse regler gælder alle enheder bl.a. iPad, mobiltelefon og computer 

- I skoletiden bruges din digitale enhed kun i forbindelse med undervisning. 

- Din digitale enhed skal ligge i tasken, når den ikke anvendes. 

- Mobiltelefonerne låses inde i et skab om morgenen og udleveres igen, når skoledagen er forbi. 

- Du skal holde din IPad/Computer enhed adskilt fra mad og drikkevarer. 

- Du må gerne tage billeder og optage lyd/film og kun med tilladelse fra læreren/pædagogen og de 

personer, som optages. Dette materiale må kun deles med tilladelse fra din lærer/pædagog. 

- Du må gerne have privat indhold (apps/musik mm.) på din iPad. De skal være lovlige til din alder. 

- Du må gerne sætte et aftageligt klistermærke på coveret, så din IPad er let at kende. 

- Der må ikke downloades eller deles upassende materiale på din IPad/Computer. 

- Lærerne/pædagogen kan inddrage din IPad/Computer, hvis den bliver brugt på upassende vis. 

- Smart-watch vurderes på samme niveau som en mobiltelefon. 

 

Sociale medier 

- Du skal kun skrive om andre, hvad du også vil kunne sige direkte til dem. 

- Skolen kan frakoble/fjerne chatfunktioner, kamera, netadgang mm. på din IPad/Computer ved 

ukammeratlig optræden. 

- Du skal huske, at alt bliver på nettet. Er det der først, er det meget svært at fjerne. 

- Vær opmærksom på at mange sociale medier har rettighederne til billeder og tekst mm., som du 

lægger op. Også selv om du selv sletter dem. 

- Oplys aldrig dit navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse til nogen, du ikke kender. 

 

Teknisk 

- Fejl på din IPad/Surface skal meldes til kontoret/IT. 

- Din IPad/Surface skal medbringes og være fuldt opladet hver dag. 

- Din IPad skal altid være opdateret med det nyeste styresystem. 

- Du skal altid have ”Find my phone” slået til på din iPad. 

- Du må ikke ændre i den tekniske opsætning. 

I din brug af de digitale enheder skal du til enhver tid leve op til skolens værdigrundlag og 

ordensreglement 

Såfremt ovenstående regler ikke følges, tager læreren den digitale enhed og den kan først hentes efter 

undervisningens afslutning. Ved gentagne tilfælde inddrages skolens ledelse samt forældrene. 
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