
Ørums Skoles Guide for anvendelse af digitale medier og internet. 
 

Vores mål er: at alle elever på Ørum Skole skal lære at håndtere de digitale enheder som et læringsredskab 

og de sociale medier på en fornuftig måde.  

Forældre, elever og skole har et fælles ansvar for at opnå dette mål. 

It redskaber: 

0.- 1.klasse får stillet en iPad til læringsbrug som opbevares på skolen 

2. - 5. klasse får stillet en computer til rådighed. Computeren er til læringsbrug og opbevares på skolen 

6.-9. klasse arbejder efter ”bring you own device”. Der er mulighed for opbevaring på skolen. Skolen stiller 

en computer til rådighed, hvis der ikke er mulighed for at have egen device med.  

Retningslinjer: 

Alle digitale enheder bruges udelukkende som læringsværktøj i undervisningen. Der skal kun være lærings- 

app på skolens digitale enheder.  

Eleverne skal til enhver tid rette sig efter personalets anvisning omkring hensigtsmæssig brug af digitale 

medier i skole og SFO.  

Der er ingen adgang på de sociale medier i undervisningstiden medmindre, det er i forbindelse med læring. 

I indskolingen samles mobiltelefoner i en kasse som låses inde. Første voksen samler ind og sidste voksen 

udleverer. I de øvrige årgange kan der arbejdes efter samme princip. 

IPad i 0. og 1. klasse samles ind hver dag. De bliver på skolen, medmindre det er for at færdiggøre en lærer- 

stillet opgave.  

Der forventes at eleverne bruger deres it-enheder og de sociale medier på en fornuftig måde. Dette gælder 

både til og fra skole samt i frikvartererne.  

SFO: Elevernes mobiltelefoner beholder sfo. Den enkelte elev skal selv ved afhentning hente sin telefon ved 

flyveren. Mobiltelefonen er låst inde i SFO pult. 

KLUB: Eleverne må gerne have og bruge deres mobiltelefoner. Der forventes den samme adfærd, som i 

skolen.  

Skolens tiltag: 

Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er fast punkt på klassens forældremøde hvert år.  

En gang om året genopfriskes retningslinjerne for eleverne. De repeteres løbende efter behov.   

Der undervises i fornuftig og hensigtsmæssig brug af digitale medier og internet. 

Sanktioner: 

Mellemtrinet og udskolingen: Mobiltelefoner skal være i tasken i undervisningstiden, medmindre læreren 

siger andet. Mobiltelefonen skal være på flytilstand og ikke forstyrrende. Ved overtrædelse kan læreren 



inddrage telefonen resten af dagen i blå /grøn afd. Eleven skal selv afhente sin telefon ved skoledagens 

ende. 

Telefonen kan inddrages og afleveres på skolens kontor i yderste tilfælde.  

Pornografisk, voldspræget og krænkende indhold er altid uacceptabel. Forældrene vil blive kontaktet i disse 

tilfælde. Skolen / Viborg kommune kan ikke blokere sider via firewall.  

Mobning viasociale medier accepteres ikke, Jvf. vores antimobbestrategi. Forældrene vil blive kontaktet og 

der vil blive afholdt en samtale med de implicerede børn.  

Skolens forventninger til forældrene: 

Det forventes at forældrene følger med i barnets brug af digitale medier og jævnligt tale med deres barn 

om fornuftig brug af internet og mobiltelefon. Her skal I som forældre være bevidst om det der foregår på 

de sociale medier.  

Det forventes at forældrene holder sig orienteret om barnets brug af digitale medier i skolen og i klassen.  

Det forventes at forældrene støtter op om skolens regler og sanktioner.  

SFO: Det forventes at forældrene skriver i tabulex ang. eller ringer til SFO, hvis der skal laves aftaler/ 

ændringer vedr. afhentning. 

Der inviteres til fælles forældremøde i 2016 om digital adfærd.  


