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Skolens politik for it og mobiltelefoner 
 
På internettet og ved anvendelse af mobiltelefoner er der ingen eller kun ganske få vedtagne, 
skrevne regler for, hvad man må, og hvad man ikke må, men der er en række uskrevne regler for 
god tone og opførsel, som kan sikre fornuftig brug. 
Vi vil på Tybjerg Privatskole gerne danne eleverne, så de lærer at færdes på nettet og med telefoner 
på en god og tryg måde, samt at kende til, hvad man bør holde sig fra. 
Vi har valgt at undervise i ”god net-etik” fra 3. klasse. Eleverne i de mindre klasser guides i 
hverdagen ift. de spørgsmål og udfordringer, der opstår.  
 
 
Pcér.  
 
På Tybjerg Privatskole er det besluttet, at elever fra og med 4 klasse, skal anskaffe og dagligt 
medbringe en bærbar computer.  
Skolen anbefaler en bærbar pc med minimum 6-8 GB Ram og AC netværkskort. En skærmstørrelse 
på 15.6”, så den ikke bliver for stor og tung ved transport. Gerne med en SSD harddisk, der gør at 
opstart og lagring sker hurtigt.  
 
I starten af 4. klasse modtager eleverne 10 lektioners IT undervisning. I dette forløb lægges de 
programmer ind eleverne får brug for i det daglige arbejde på skolen. Eleverne oplæres også i 
anvendelse af Office-parken, oprettelse af mapper samt op og download mv.  
 
Hjemmets ansvar 

- At eleverne dagligt medbringer deres pc, hvis ikke andet er aftalt.  
- At pcén er fuld opladt og klar til brug fra morgenstunden, inden undervisningen starter. 
- At pcén og de installerede programmer er funktionelle. 
- At få løst evt. udfordringer, der opstår med elevernes pc, hurtigst muligt.  
- I de situationer, hvor en pc er sendt til reparation, opfordres der til, at eleven forsøger at låne 

sig til en. 
 
 
Skolens ansvar 

- At anskaffe og betale for de programmer skolen forventer ligger på pcén.  
(Dette gælder ikke virusprogrammer.) 

- Eleverne ydes hjælp til, hvordan de installerer de programmer skolen forventer ligger på 
pcén, f.eks. Office-pakken. 

- At der er fornødent net forbindelse på skolens område og at eleverne får adgang til dette.  
- At sikre sig, at eleverne bliver undervist og guidet i ”god net-etik”.  
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Pcér, Ipad´s, tablet´s og spillekonsoller. 

 På torvet står et antal stationære pc´ere. Pc´erene kan anvendes i undervisningen efter  
             forudgående aftale med skolens personale. 

 Skolen råder over et antal Ipad´s som primært anvendes i børnehaveklassen, til og med 3. 
klasse.   

 Alle skolens elever må før kl. 08.25 anvende deres egne medbragte pc til at lave lektier og 
andet læringsrelevant. Dette må dog kun ske i lektiecafeen og efter skolens generelle regler.  

 I undervisningstiden, herunder frikvarter og pauser må elektroniske maskiner som pcér, 
tablets/ipad, spillemaskiner, mobiltelefoner mv. ikke anvendes, uden forudgående aftale 
med personalet. 

 Det er den enkelte medarbejder i den enkelte situation, der vurdere om et spil ikke må 
spilles.   

 Det er den enkelte medarbejder i den enkelte situation, der vurdere om klip, film mv. er af 
en sådan karakter, at det ikke må afspilles. 

 I SFO/klubtiden gælder særlige regler. 
 
I hele åbningstiden gælder det følgende: 

 Vi accepterer på intet tidspunkt voldelige spil, men opfordring til strategi og læringsspil.  
 Vi accepterer ikke afspilning af klip, billeder eller film mv. med voldelig, pornografisk eller 

anden anstødelig indhold.   
 
Mobiltelefoner. 

 Ovenstående regler gælder også for smartphone. 
 Elever fra børnehaveklassen til og med 5. klasse skal fra de ankommer til skolen have deres 

mobiltelefoner slukket og lagt i tasken. Dette gælder hele dagen også i frikvarter og efter 
endt undervisning, med mindre andet er aftalt med en medarbejder, f.eks. ved brug i 
undervisningen eller hvis de om eftermiddagen skal kontakte forældrene.  

 Elever fra og med 6. klasse skal fra kl. 08.25 have deres mobiltelefoner slukket og lagt i 
tasken. De må benytte deres mobiltelefoner i skoledagens pauser. De må også anvende 
telefonen efter skoletid.  

 Der kan aftales at læreren indsamler telefonerne i en kasse i klassen, inden undervisningen 
starter. 

 
I de tilfældet, hvor en elev ikke overholder reglerne på området: 

 Det er til hver tid personalet, der afgør om elektronisk udstyr må anvendes også trods de 
ovenstående muligheder.  

 Hvis ovenstående regler ikke overholdes, vil personalet inddrage det elektroniske udstyr.  
 Udstyret lægges på skolens kontor og skal afhentes af elevens forældre i kontorets 

åbningstid. I disse tilfælde kontaktes forældrene af pågældende personale, der orienterer om 
hændelsen.  

 I de tilfælde en elev gentagne gange ikke overholder reglerne, kan der i en periode gives 
forbud for at medbringe udstyret til skolen, eller anden form for sanktion. 

   

 


