PRINCIP FOR IT- OG ANDRE MULTIMEDIER
Principper for it- og andre multimedier
•

Eleverne på Firkløverskolen må bruge skolens og egne computere/tablets etc. til
aktiviteter, der ligger indenfor gældende aldersgrænser. Det er personalets ansvar
i samarbejde med forældrene at skabe rammerne for dette og på baggrund af
pædagogiske vurderinger træffe beslutninger i forhold til det enkelte barns brug.

•

Eleverne på Firkløverskolen må gerne medbringe mobiltelefon. Der er personalets
pædagogiske vurdering i samråd med forældrene, der afgør, om barnet må have
telefonen på sig eller om den skal afleveres.

•

Eleverne på Firkløverskolen må gerne se film, der ligger indenfor gældende
aldersgrænser. Det er personalets ansvar i samarbejde med forældrene at skabe
rammer for dette og på baggrund af pædagogiske vurderinger træffe beslutninger i
forhold til det enkelte barns brug.

Er der vægtige argumenter for at afvige dette princip, skal forældrene gøres bekendt med
dette og give deres accept.

Baggrund
Vi ønsker, at eleverne bruger skolens og egne computere/tablets etc. uden at møde
hjemmesider med porno, vold, racisme og mobberi på chat, samt at siderne/spillene, de
benytter, er alderssvarende, dvs. at vi følger den alder, der står anbefalet på spillet.
For nogle elever skaber det tryghed at have egen mobiltelefon i nærheden. For nogle
elever skaber det tryghed ikke at have mobiltelefonen i nærheden.
Vi ønsker, at eleverne følger den aldersgrænse, der står på film, spil mm. (dette gælder
også ved brug af egen telefon eller tablet).
Vi ønsker, at der kan være mulighed for at afvige princippet, hvis der er vægtige
læringsmæssige og pædagogiske argumenter. Forældrene skal i denne forbindelse give
deres accept.
Vi ønsker, at den ovenfor omtalte tryghed skabes og opretholdes af personalet indenfor
de givne rammer. Vi ønsker, at forældrene bakker op om dette.
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Formål
Formålet med disse principper er, at medarbejdere ved, hvad der forventes af dem, og at
forældrene ved, hvad de kan forvente af skolen, herunder også SFO’en. Klare rammer
kan skabe den tryghed, der er behov for i forhold til den enkelte elevs læring og udvikling
samt mere gennemsigtighed i forhold til Firkløverskolens special- og socialpædagogiske
virksomhed.
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