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Frejaskolens retningslinjer for brug af computere og netværk 
 

På Frejaskolen indgår brug af computere i hverdagen både i undervisningen og i pauserne for mange af skolens 
elever. I pausen spiller nogle elever spil på computeren, mens andre går på nettet. Især de ældre elever benytter 
dagligt internettet som kommunikationsmiddel til chat og surfer på ungdomsrelaterede hjemmesider. 
 
Vores overordnede pædagogiske holdning er, at det skal være muligt at bruge internettet på Frejaskolen. Men vi 
har brug for nogle tydeligt formulerede retningslinjer og sikkerhedsregler, som eleverne forstår og overholder. En 
forudsætning vores IT-politik er naturligvis, at forældrene bakker op om politikken. Skolebestyrelsen på 
Frejaskolen har vedtaget retningslinjer for elevernes brug af computer og netværk. 

 
Hovedregler for brug af computere på Frejaskolen 

1. I timerne bruges computerne først og fremmest til undervisning. Spil, chat eller surfen på nettet skal 
stoppe, hvis computeren skal bruges til undervisning 

2. Hvis du ønsker at downloade spil, musikfiler, videofilm eller installere andre programmer skal du spørge 
skolens IT-ansvarlige først. Han eller hun bestemmer, om du må 

3. Hvis du ønsker at ændre på computerens opsætning – for eksempel lave en ny forside på computeren - 
skal du spørge en lærer/pædagog først 

4. Du må ikke besøge sider på nettet med vold, porno og racistisk indhold 
 

Regler for opførsel ved chat og mail på nettet 

• Du skal skrive i en pæn tone – undgå at bruge ord, der kan genere andre 

• Du skal behandle andre ordentligt. Du må ikke skrive chats eller mails, som kan virke diskriminerende 
eller stødende på andre 

• Husk at lærerne og pædagogerne har ret til at se, hvad du skriver, hvis de ønsker de. Ellers kan de ikke 
sikre, at reglerne overholdes. 

 
Regler, der handler om din sikkerhed ved chat eller mail samt anden brug af internettet 
  

• Husk, at du ikke kan se den person, du chatter/mailer med 

• Skriv aldrig din adresse, efternavn eller telefonnummer 

• Fortæl aldrig, hvor du går i skole 

• Lad dig ikke overtale til at mødes med en fremmed 

• Hvis du er i tvivl eller bange, så tal med en voksen 
 
Som elev på Frejaskolen har jeg læst og forstået reglerne for brug af computere og internettet på skolen. 
Jeg erklærer hermed, at jeg vil overholde disse regler: 
 
Elevens navn:  ___________________________   Elevens cpr.nr.: _________________ 

Elevens underskrift:_________________________ 

 
Som forældre er jeg indforstået med ovenstående IT-politik og regler på Frejaskolen: 

Dato: __________   Forældreunderskrift:_______________________________________      


