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Nykøbing Falster Realskole anerkender, at internettet og 
brugen af digitale hjælpemidler er en naturlig integreret del af 
det moderne menneskes liv. Som skole er det vores målsætning 
at bidrage til, at eleverne lærer at begå sig hensigtsmæssigt, 
med respekt for det enkelte individ og i overensstemmelse med 
gældende konventioner og lovgivning. 

Vi arbejder mod, at eleverne bliver dannet digitalt og derfor lærer at 
begå sig både socialt og etisk i det digitale univers.

Grænserne mellem skole og fritid er ofte flydende for eleverne. 
Derfor er et samarbejde mellem forældrene og skolen altafgørende. 
De digitale fora, eleverne kommunikerer på i fritiden, vil ofte være 
sammenfaldende med de grupperinger, de indgår i, når de er i skole. 
Som skole skelner vi ikke mellem ytringer online, skrevet bag en 
skærm, og ytringer, der sker direkte, ansigt til ansigt. 

Som skole arbejder vi ud fra følgende ansvarsfordeling  

Digital
dannelse



• Arbejder med digital trivsel med jævne mellemrum i skoletiden.

• Tager aktuelle temaer op i klassen.

• Inddrager sociale medier som en naturlig del af klassetrivselssamtaler.

• Taler med eleverne om udfordringer i adfærd på nettet.

• Aftaler frikvartersbrug af mobiler, hvis klassen finder det nødvendigt, jvf. 
skolens politik for digitale enheder.

• Underviser i afsæt af digitale fodspor.

• Er opmærksom på, at film og spil, der benyttes i undervisning
og i klub/SFO, overholder de anbefalede aldersmærkninger.

• Underviser i lovgivning om adfærd på nettet.

• Faciliterer et fælles rum, hvor forældre kan drøfte og lave 
forældreaftaler.

Skolen

• Sætter dig ind i Realskolens politik for digitale enheder
og drøfter den med dit barn.

• Interesserer dig for og spørger ind til dit barns digitale liv.

• Tager ansvar for dit barns sociale adfærd – også på nettet.

• Taler med dit barn om udfordringer, der kan være ved at skrive/tale 
sammen over nettet.

• Taler med dit barn om, hvad loven siger på det digitale område.

• Sætter dig ind i, hvilke spil dit barn spiller og hvilke chatfora, det benytter.

• Taler med dit barn om, at brug af digitale platforme kan være forskellig
i skole og hjem.

• Taler med dit barn om, hvordan det eksponerer sig selv på
de sociale medier.

• Har en holdning til skærmfrie tidspunkter i dit barns hverdag,
så dit barn er veludhvilet og velforberedt til skoledagen.

Forældre
Vi forventer, at du som forælder:



Find mere på nykfrealskole.dk 

under Digital Dannelse

Vores holdninger til digital dannelse rammesættes af skolens 
værdigrundlag og skolens politikker for digitalisering, mobning og 
digitale enheder.

Skolen anvender udelukkende de sociale medier i markedsførings-
øjemed. Al kommunikation mellem hjemmet og skolens personale skal 
foregå via skolens Intranet -dels af hensyn til de ansattes privatliv, og 
dels fordi skolerelateret korrespondance skal foregå på et medie, der er 
neutralt for eleverne.

Vi opfordrer forældre til at anvende intra som kommunikationsmiddel 
og ikke oprette grupper på de sociale medier. Dette er bl.a. for ikke at 
ekskludere de forældre, der har fravalgt at benytte de sociale medier.

Links til yderligere oplysninger 
www.boerneportalen.dk/kend-dine-rettigheder/dit-liv-online-
dine-rettigheder/
www.bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/
www.digitaldannelse.org/viden/
www.cfdp.dk/ny-guide-til-foraeldre-om-boernenes-digitale-liv/
www.skole-foraeldre.dk/sektion/digitale-medier


