NET-etik på Buddinge Skole

Disse etiske retningslinjer og regelsæt for brug af IT-udstyr, internet, intranet og sociale medier på Buddinge skole,
gælder for alle skolens brugere: elever, forældre, medarbejdere og besøgende.

HVORDAN BRUGER VI IT PÅ BUDDINGE SKOLE?
Netetik og regelsæt skal lære børnene at navigere trygt gennem brugen af IT-udstyr og internetbaserede medier. Den
omhandler brugen af alle digitale og elektroniske medier på Buddinge Skole det være sig stationære, som håndholdte og
mobile arbejdsstationer.
Skolen anerkender, at der i elevernes brug af IT og medier finder en digital- og demokratisk dannelse sted, som er vigtig
for elevens og samfundets fremtid, og som derfor er en del af skolens virke og formål. Dette sker i samarbejde mellem
skole, elever og forældre.
Udgangspunktet er, at når vi er på skolen, er vi fælles om at lære noget, og det er læring og undervisning, der er i fokus,
også når det gælder brug af medier og IT-udstyr.

Som elev på skolen:
1.

Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone overfor kammerater og andre personer på nettet,
uanset om du er på skolen eller i fritiden.

2.

Du husker på, at de ting du skriver på nettet med lethed kan misforstås og virke krænkende, provokerende eller
mobbende overfor andre.

3.

Ved du og respekterer, at IT udstyr og medier fortrinsvis bruges til undervisning, når du er på skolen.

4.

Følger du de voksnes anvisninger. Det er dem, der bestemmer, om du må bruge dit IT-udstyr og til hvad i
skoletiden og SFO/klub.

5.

Passer du på skolens udstyr og pakker udstyret væk, når du ikke bruger det.

6.

Undgår du pornografisk, voldeligt og/eller racistisk indhold. Hvis du ved et uheld kommer ind på sådanne sider,
skal du straks lukke siden. Hvis du oplever, at andre benytter sådanne sider, skal du kontakte en lærer eller
anden medarbejder på skolen.

7.

Lægger du kun private oplysninger ud på nettet i samråd med en voksen.

8.

Respekterer du regler om ophavsret og henter/udbreder ikke film, musikfiler og spil på nettet, du ikke har købt,
medmindre der gives udtryk for, at det er tilladt.

9.

Overholder du aldersbegrænsninger på sociale netværk og spil.

Forventninger til elevernes IT adfærd (PALS forventningstavle)

Brug af IT udstyr
og færden på
internettet

Tag ansvar

Vis respekt

Vis omsorg

Tænk før du taster!

Tal pænt til og om
andre på nettet.

Kontakt en voksen
hvis nogen ikke
følger reglerne

Pas på skolens
udstyr.
Tag ikke billeder
eller film af nogen
der ikke ved det,
eller ikke vil have
det.
Download kun
lovligt.
Brug kun dit eget
it-udstyr.

Respekter at andre
kan have en anden
mening end dig.
Respekter at på
skolen bruger vi
fortrinsvis IT udstyr
til skolearbejde.
Følg den voksnes
anvisninger.

Pas på, at du ikke
holder nogen uden
for på sociale
medier.

Styrk
fællesskabet
Vær med til at tale
om, hvordan vi skal
opføre os godt på
nettet.
Hjælp hinanden til
god opførsel.
Gør opmærksom på
hvis nogen ikke
følger reglerne,
eller nogen føler sig
krænket.
Du skal behandle
andre, som du
gerne selv vil
behandles.
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Som forælder på skolen:
1.
2.

Bakker du op om intentionerne og retningslinjerne i skolens NET-etik.
Opdrager du dit barn til ansvarlig brug af IT-udstyr, færden på nettet og sørger for, at dit barn kender skolens
NET-etik.

3.

Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone overfor andre forældre og medarbejdere på
forældreintra, internettet mv.

4.

Husker du på, at de ting du skriver på nettet med lethed kan misforstås og virke krænkende, sårende eller
konfliktoptrappende på andre. Tænk, før du taster.

5.

Medvirker du til, at der i forældrekredsen tales om god net-etik og aftales fælles retningslinjer.

6.

Samarbejder du med skolen og de øvrige forældre om at løse eventuelle problemer omkring brug af medier, IT
udstyr mv.

7.

Tager du kontakt til skolen, hvis du oplever, at NET-etikken ikke følges.

Som medarbejder på skolen:
1.
2.

Bakker du op om intentionerne og retningslinjerne i skolens NET-etik.
Medvirker du til kontinuerligt at uddanne eleverne i digital dannelse og udarbejder retningslinjer i klassen med
udgangspunkt i Net-etikken.

3.

Tager du ansvar for, at der holdes en ordentlig takt og tone overfor andre forældre og medarbejdere på
forældreintra, internettet mv.

4.

Husker du på, at de ting, du skriver på nettet med lethed kan misforstås og virke krænkende, sårende eller
konfliktoptrappende på andre. Tænk, før du taster.

5.

Medvirker du til, at der i forældrekredsen tales om god net-etik og aftales fælles retningslinjer.

6.

Afleverer du udstyret, som du gerne selv vil modtage det.

7.

Følger du op på evt. defekt IT-udstyr ved at rette henvendelse til det tekniske personale.

8.

Er du ikke venner med eleverne på sociale medier

Det påhviler skolen at:






Uddanne eleverne i digital dannelse. Dvs. at der løbende tales om skolens NET-etik, og der udarbejdes fælles
retningslinjer i klassen for brug af IT-udstyr samt for etisk adfærd på medier og internettet, med udgangspunkt i
denne skrivelse og gerne i samarbejde med SSP, hvis muligt.
Når der opstår problemer, er skolen forpligtet til at tage hånd om problemstillingerne i samarbejde med
forældrene.
Justere regler og retningslinjer bl.a. ud fra erfaringer og nye situationer, i samarbejde med skolens bestyrelse.
Lærere, pædagoger og ledelse kan til enhver tid inddrage IT-udstyr eller periodevist indføre begrænsninger i
brug af udstyr eller internetadgang, hvis det fra skolens side vurderes nødvendigt.
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