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Definition af digitale medier 
Digitale medier betegner medier, der bruger elektroniske og internetværktøjer med det formål at 
præsentere, dele og debattere informationer og oplevelser med andre mennesker. Det er bl.a. 
internetfora, Facebook, Instagram, Snapchat, podcasts og sms/mms. 
 
Definition af digital dannelse 
Digital dannelse handler om, at man kan begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.1 
 
Formålet: Eleverne skal i skoleforløbet, med forældre og pædagogisk personales hjælp, lære 
digitale færdigheder, og hvordan de navigerer sikkert, ordentligt (etisk) og lovlydigt (moralsk) på 
de sociale medier. 

Digital dannelse + digitale færdigheder = Digital kompetence2 

 
Skolens rolle 
Skolen underviser i etiske, moralske og overordnede sikkerhedsmæssige områder inden for 
emnet. 

Eleverne skal lære konsekvenser at kende, når de benytter forskellige medier. 

Skolen har pligt til at orientere forældrene, når der arbejdes med emnet samt informere om 
aftaler, der laves på årgangen samt når de opdager eksempler, der har betydning for en eller flere 
elevers trivsel i skolen. 

I undervisningstiden benyttes de digitale medier kun til undervisningsformål. Skolens 
årgangsteams vurderer, hvorledes rammerne for brugen af mobiltelefoner skal være. 

 

Elevernes rolle 

Elever yder digital omsorg over for hinanden ved at kommunikere konstruktivt og hensynsfuldt. 

                                                           
1 Center for Digital Dannelse, 2015 
2 Center for Digital Dannelse, 2015 

PRINCIPPER 

STILLING SKOLE 



 

Elever udviser respekt for hinandens grænser og overholder gældende love, f.eks. i forhold til 
brugen af billeder. 

Elever har et medansvar for deres kammeraters trivsel - også i forhold til de digitale medier.  

Trivselsråd, Eleveråd, Fritidsklubråd og Ungdomsklubråd tager konkrete og aktuelle 
problemstillinger op til debat. 

 

Forældrenes rolle 

Forældre har pligt til at interessere sig for deres børns brug af sociale medier og følge med i det liv, 
børnene har der. 

Forældre har et moralsk ansvar over for de fællesskaber på de sociale medier, som børnene indgår 
i både i og uden for skoletiden. 

Forældre har et ansvar for, hvis udfordringer opstår, at indgå i dialog om løsninger med skolen og 
andre forældre. Det enkelte barn og fællesskabets trivsel er i fokus for arbejdet. 

Forældrene har pligt til at orientere skolen, når de opdager eksempler, der har betydning for en 
eller flere elevers trivsel i skolen.  

 

 


