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Princip digital dannelse 
 

Hornslet Skole ønsker at arbejde med digital dannelse som en del af skolens opgave med dannelse og 

undervisning. Vi tror på værdien af en dialogbaseret tilgang og de digitale medier bredt forstået skal 

derfor også være en naturlig del af undervisningen på skolen på alle klassetrin og i alle fag. 

 

Det er væsentligt, at der i undervisningen i alle fag indgår samtaler om den digitale verdens mange 

muligheder - og begrænsninger - herunder forskellen på at være sammen on line versus at være fysisk 

sammen. 

 

Etiske overvejelser i forhold til hvad der kan kommunikeres digitalt/på sociale medier, om hvem og 

hvornår skal indgå i undervisningen til enhver tid. 

 

Enhver form for latterliggørelse, udskamning, chikane eller mobning tolereres ikke og der handles 

herpå jf. skolens procedure beskrevet i trivselshandleplanen.  

 

I en digitaliseret verden er det ligeledes væsentligt, at eleverne i skolen understøttes og undervises i de 

digitale muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til jura, misbrug m.v., når man handler 

online, benytter bank, digitale postsystemer m.v. 

 

De digitale mediers kreative potentiale skal til enhver tid understøttes i undervisningen i alle fag.  

 

Da skolen stiller digitalt udstyr til rådighed for eleverne, indgår samtaler om at passe på det lånte 

udstyr - også i et bæredygtighedsperspektiv - naturligt i undervisningen. 

 

 

Vedtaget i bestyrelsen 2022 
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Retningslinjer for brug af digitalt udstyr  

 

Digitalt udstyr kan bruges i undervisningen, hvis læreren tillader det og indgår en klar aftale med 

eleverne om det. 

 

Eleverne må kun tilgå/være på fagligt relevante portaler/sider i timerne. 

 

Sociale medier må kun tilgås i timerne som en del af undervisningen og efter aftale med læreren. 

 

Digitalt udstyr må bruges i pauserne under hensyntagen til andre.  

 

Ved misbrug konfiskeres udstyret og afleveres på skolens kontor. Det digitale udstyr kan efterfølgende 

afhentes af eleven ved slutningen af skoledagen. 
 

Ved konfiskering skal det digitale udstyr forsynes med navn, klasse. 

 

I SFO-tiden anvendes de digitale medier ligeledes kun efter aftale med pædagogen og som led i en 

planlagt aktivitet. 

 

Det er forældrenes ansvar, hvordan barnet anvender skolens iPad i hjemmet. 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.11.17 
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