
Princip for IT   
 

Formål   

- At fremme innovation, personlig udvikling og faglige kompetencer med henblik på øget 

læring og højere grad af uddannelsesparathed  

- Øge fokus på anvendelsen af digitale medier i undervisningen  

- At understøtte undervisningsdifferentiering så flere elever inkluderes i den almindelige 

undervisning og de allerdygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner  

 

Introduktion  
Skolebestyrelsen anser IT-politikken for at være central i forhold til skolens kommunikation. Skolens 

ITfaciliteter er beregnet til undervisning, og undervisningsrelaterede formål. Skolens udstyr kan anvendes 

ved relevant skolearbejde.   

Som led i Tårnby kommunes IT-strategi på 0-18 års området , skal eleverne have mulighed for at benytte 

egne IT-enheder i undervisningen. Egne IT-enheder kan f.eks. være mobiltelefoner, tablets og laptops.   

Det er frivilligt for eleverne hvorvidt de ønsker at medbringe IT-enheder. Der stilles ikke fra skolens side 

krav eller forventninger om, at elever benytter egne IT-enheder i undervisningen.   

På skolen må egne IT-enheder benyttes efter lærerens anvisning. Hvis en IT-enhed konfiskeres, kan den 

hentes på skolens kontor efter endt skoledag.  

Mobiltelefoner indsamles af læreren om morgen og låses inde i et mobilskab i klassen. Mobilenerne 

udleveres efter endt skoledag, ved ture eller ved ude-tilladelse. Læreren kan også vælge at udlevere 

telefonerne i undervisningsmæssige sammenhænge, ved social leg samt i pauserne. 

Det er skolens ansvar at:  
- Stille IT-udstyr til rådighed til brug i undervisningen  

- Gøre brugerne opmærksom på, at færdsel på skolens netværk kan bliver logget  

- Skolens IT-udstyr er forsvarligt opdateret  

 

Det er elevens ansvar at:  
- Egne IT-enheder er antivirus beskyttede med relevante opdateringer  

- Hvis eleven medbringer eget IT-udstyr er dette på eget ansvar. Skolen har ikke nogen 

erstatningspligt over for medbragt udstyr, der bliver stjålet eller ødelagt i skoletiden. Skolen kan 

ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår på vej til skole, i undervisningen eller i pauserne.  

- IT-enheder er slukket i timerne med mindre andet er aftalt med læreren.  
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- Følge skolens ordensregler samt skolens retningsliner for brug af printere og andet udstyr  

- Overholde gældende lovgivning vedrørende brug af internettet, f.eks. vedrørende tjenester med 

aldersbegrænsninger, hacking og ulovlige fildelingstjenester, ligesom eleverne skal respektere 

skolens normer for god web-etik.  

 

Det er lærerens ansvar at:  
- Vurdere om elevens medbragte IT-udstyr er hensigtsmæssigt til anvendelse i undervisningen samt 

om elevens anvendelse af udstyret er hensigtsmæssigt. 

- Oplyse eleverne om gode regler for brug at IT-enheder  

- Tænke IT-kompetencer ind i fagenes årsplan og læseplaner  

Det er forældrenes ansvar at:  
- Rådgive egne børn om færdsel på nettet  

- Egne IT-enheder, der anvendes i skoletiden, er opdateret jf. firewalls mm.  

Det anbefales at forældrene er bekendt med medierådets gode råd om færdsel på internettet og 

mobiltelefonen.   

 

Juridisk aspekt  
Det er et lovkrav, at skolen håndterer personfølsomme oplysninger på en ansvarlig måde, da vi har pligt til 

at beskytte elever, forældre og medarbejdere.  
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