Digitale-ordensregler
For alle elektroniske medier

HUSK:
● iPad’en er til låns og tilhører Odder Kommune!
● Den er til skolebrug.
● iPad’en skal altid medbringes til undervisningen og være opladet.
● Det er elevens ansvar at passe godt på den.
● I skolen skal iPad’en og alle andre elektroniske medier bruges efter
lærernes/pædagogernes anvisning.
● iPad’en må ikke medbringes udendørs – på nær i
undervisningssammenhæng, hvor en lærer/pædagog har bestemt det.
● Der må lægges egne apps, musik mv. på iPad´en, men hvis lagerpladsen
bliver fyldt op, skal private emner slettes først.
● Der må kun lægges alderssvarende apps på iPad´en. Det er forældrenes og
elevens ansvar at overholde dette, når der hentes private apps.
Hvis der er blevet hentet ikke-alderssvarende apps/spil skal forældrene sørge
for at de slettes, når der gøres opmærksom på det eller de selv opdager det.
Skolen kan ikke kontrollere eller kende alle privat-hentede apps og dermed
vide, om de er alderssvarende. Forældre skal derfor også tale med sit barn om
det og undersøge indholdet.
Skolen har ret til at slette indhold, der ikke er primært rettet mod
undervisningen.
● Der gælder samme regler for brug, hvis der medbringes private
mobiltelefoner eller andre elektroniske medier i skolen.
Der må ikke bruges private mobiltelefoner i skolen/SFO for indskolingsbørn.
Hvis forældre ønsker, at deres barn har/medbringer en mobiltelefon, skal den
opbevares i tasken. Hvis der er brug for at bruge den, skal det ske sammen
med barnets lærer/pædagog.
● Undervisningen eller andre aktiviteter må ikke fotograferes, filmes eller
lydoptages uden lærerens/pædagogens samtykke.
● Film og billeder af elever og skolens personale må ikke offentliggøres eller
deles med andre, uden de impliceredes samtykke.
● I tilfælde af overtrædelse af reglerne kontaktes forældrene.
iPad’en kan blive inddraget i en periode ved overtrædelser.
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