Princip for brug af digitale medier
Agedrup Skoles principper er et sæt grundlæggende retningslinjer, som skal sikre,
at skolen bevæger sig hen imod skolens overordnede vision. Samtlige interessenter
omkring skolen, dvs. elever, forældre og ansatte, har et medansvar for at leve op til
principperne og skal dermed bidrage positivt hertil.
Agedrup Skoles vision
At maksimere alle elevers læring og dannelse ved at sikre trygge, inspirerende
og udfordrende læringsmiljøer og -fællesskaber.
Baggrund
Digitale medier spiller en rolle alle steder i vores samfund og dermed også i børnenes
skoleliv. Digitale medier dækker over en bred vifte af teknologier fra læringsorienteret IT i
undervisningen til sociale medier og chromebooks/tablets/mobiltelefoner. Digitale medier
rummer en lang række af muligheder for at gøre læringen inspirerende, varieret og
motiverende. De kan også bruges til at styrke trivsel og sammenhold. Vi vil gerne lykkes
med at (ud)danne eleverne til en fornuftig og konstruktiv brug af digitale og sociale medier.
Formål
Formålet, med princip for brug af digitale medier, er at sætte rammerne for god digital
dannelse og uddannelse på Agedrup Skole. Eleverne skal gennem brug af digitale medier
tilegne sig teknologiske og digitale kompetencer, anvende dem i praksis, udvikle nye
kreative løsninger, forstå teknologiens betydning for samfundsudviklingen og forholde sig
kritisk til dem.

Forventninger til skolen
- at skolen underviser eleverne i at navigere med respekt og indsigt i den digitale
verden herunder viden om lovgivning.
- at skolen underviser eleverne i at anvende digitale medier kritisk, refleksivt og
kreativt.
- at skolen benytter tidssvarende teknologier og fortsat er undersøgende på nye
tendenser.
- at skolen stiller chromebooks til rådighed fra 1. til 7. årgang
- at skolen på 8. til 9. årgang stiller IT-udstyr til rådighed for de elever, der ikke har
mulighed for selv at medbringe udstyr. Agedrup Skole går ind for BYOD = bring
your own device.
- at lærere og pædagoger er IT-fagligt kompetente og kan bruge skolens hard- og
software
- at skolen udarbejder samt vedligeholder en digital beredskabsplan

Forventninger til elever
- at eleverne har opladet chromebook/computer med hver dag
- at eleverne i klasserne/på årgange aftaler fælles spilleregler for brug af digitale
medier i skoletiden og i fritiden
- at eleverne behandler chromebooks efter de regler, der er skrevet i den indgåede
kontrakt
- Elevrådet uddanner digitale ambassadører, som i et led i den digitale dannelse,
som skal undervise andre elever i brugen af digitale medier.
Forventninger til forældre
- at forældrene taler med deres børn om deres brug af digitale medier både i skolen
og i fritiden
- at forældrene tager kontakt til hinanden og skolen, hvis der er sociale udfordringer
eller konflikter i forbindelse med digitale medier (f.eks. mobning eller
uhensigtsmæssig brug af sociale medier i en klasse)
- at forældrene drøfter og evt. aftaler fælles spilleregler for, hvordan de sammen
håndterer børnenes brug af digitale medier for at forebygge uhensigtsmæssig
adfærd/mobning, dette kan fx gøres på fælles forældremøder.
- at forældrene sørger for, at ens barn har høretelefoner med – gerne med mikrofon
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Skolebestyrelsens anbefalinger til valg af computer
Agedrup Skole går ind for, at elever i 7.-9. klasse selv medbringer computer, men det er
ikke et krav. Nedenfor er nogle anbefalinger, hvis man ønsker at anskaffe en computer
selv.
En computer til skolebrug lever et hårdt liv. Derfor er der ikke nogen anbefaling om, at den
skal være ny eller meget dyr. Når der skal anskaffes en brugt eller ny computer, er det
vigtigt, at den er solidt bygget. Den skal gerne kunne tåle en tur på gulvet! Selve kabinettet
skal kunne klare stød og tryk, uden at skærmen ødelægges. Det er også vigtigt, at låget
kan holde til at blive åbnet og lukket mange gange. Der arbejdes mange timer på den
computeren i løbet af en uge. Derfor skal den være rar at sidde ved. Skærmen og
tastaturet må ikke være for småt. En computer bør som minimum have en skærmstørrelse
på 14”, men gerne 15,6”. Skærmopløsningen er også vigtig da der ved brug af grafiske
programmer er det en fordel at have en høj skærmopløsning. Batteritiden er vigtig, køb
gerne en computer, som kan holde strøm en hel skoledag. Computeren skal som
minimum kunne håndtere programmer, som kan køre på en chromebook, der er således
ikke krav om en computer med stor harddisk.

