
Ørkildskolens politik for brug af mobil, tablet og 
computere på skolen 

 
I tråd med Svendborg kommunes BYOD strategi, hilser vi på Ørkildskolen velkommen, at eleverne 
medbringer egne enheder til undervisningsbrug. På mellemtrin i særdeleshed og i indskolingen i 
forløb eller efter aftale.  
 
Samtidig vil vi en skole, hvor vi uden for undervisningstiden ikke ser og møder hinanden gennem 
en digital enhed, og derfor prioriterer vi mobilfri pauser og samværstid før og efter 
undervisningen.  
 
På Ørkildskolen definerer vi en enhed til brug i undervisningen som følger: 

§ En enhed (tablet eller computer) til undervisningsbrug forstås som et redskab der er med 
til at støtte elevens læring og udvikling. Brugen af enheder skal være pædagogisk og 
didaktisk funderet 

§ Mobiltelefoner kan betragtes som et undervisningsredskab, men kun i det omfang at 
dennes funktioner og applikation er pædagogisk og didaktisk funderet og støtter elevernes 
indlæring og udvikling 

 
 
I alle tilfælde er forældrene ansvarlige for de enheder eleverne har med. 
 
Vi forventer at forældrene - inden enhederne medbringes på skolen - har haft en grundig dialog 
med barnet omkring brugen af mobil, tablet og computer i det hele taget – ud fra fokuspunkter 
som: 
 

- Færden på sociale medier 
- Kommunikationsformer - som eksempelvis sms 
- Etik i brugen af enheder 
- Accept af skolens retningslinjer 

 
På skolen arbejder vi kontinuerligt med digital dannelse. Dette sker i både 
undervisningssammenhænge og i forbindelse med møder i de forskellige fora der er i og omkring 
skolen. Eksempelvis: 
 

- Forældremøder med drøftelser, workshops og oplæg omkring digital dannelse 
- Undervisningsforløb fra de mindste klasser og hele vejen op til 6. årgang med 

oplysning, workshops og forløb (eksempelvis uge sex)  
- Målsætninger og indsatser fra IT vejledergruppen – eksempelvis mediepiloter 
- Elevinddragelse via elevråd og kampagner 
- Via eksterne samarbejdspartnere som SSP og politi 
- Via arbejde med retningslinjer og principper i skolebestyrelsen 



 
Skolens målsætning er: 

 
- At eleverne får de bedst mulige forudsætninger for at fungere som digitale borgere 
- At skabe et sundt og mobbefrit miljø omkring digitale enheder 
- At skabe gode og lige rammer omkring digital undervisning 
- At være i kontinuerlig dialog med elever og forældre omkring den digitale udvikling og 

de udfordringer der kan opstå 
- Også at prioritere non-digitale relationer 

 
 
På skolen gælder følgende overordnede retningslinjer for brug af egen mobil, tablet eller 
computer. 
 

• Det er skolens anbefaling at eleverne kun medbringer mobiltelefoner, hvis de i en periode 
er aftalt til at indgå til undervisningsbrug - lommeregner, stop-motion etc.  

• Enheden forbliver lydløst i tasken/lommen i undervisningstiden, med mindre det er 
tydeligt anvist af underviseren, at den skal anvendes til undervisningsbrug i førnævnte 
situationer.  

• Al brug af skolens netværk til upassende, pornografisk, racistisk eller på anden vis stødende 
materiale er på ingen måder tilladt eller acceptabelt. Dette gælder i alle dele af skoledagen 
– undervisning, pauser og SFO. 

• Grænseoverskridende adfærd som eksempelvis mobning, trusler, krænkende billeder og 
lignende via sms, snapchat eller anden kommunikationsform accepteres under ingen 
omstændigheder. Se skolens antimobbestrategi for yderligere information om skolens 
handlinger i tilfælde af digital mobning her: Ørkildskolens Antimobbestrategi 

• Vi accepterer ikke billede- eller videooptagelser af ansatte eller andre elever uden 
samtykke – og i særdeleshed ikke at billedmateriale distribueres på netsider som f.eks. 
YouTube, Facebook, Instagram etc. Se Datatilsynets information omkring billeder på 
internettet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/ 

• Ved overtrædelse af skolens retningslinjer inddrager vi forældrene med det samme og 
afklarer evt. konsekvenser og fremtidig brug af enheder for den enkelte elev 

 
Årgangsteams kan ud fra de ovenstående overordnede retningslinjer vælge at præcisere 
yderligere brug af enheder på den enkelte årgang, ligesom der i perioder kan igangsættes forløb, 
der kun omfatter enkelte årgange.  
 
Skolens politik for elevernes brug af skolens enheder følger de samme retningslinjer – med de 
tilføjelser, at skolens materiel udelukkende er til undervisningsbrug, og at vi forventer at man 
behandler lånte enheder ordentligt og altid sørger for at levere det lånte tilbage til rette tid og 
sted. 
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