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Regler for god adfærd og håndtering af PC og iPad på Vadgård 
Skole 
 
 
Alle elever på Vadgård Skole har fået enten en iPad eller en PC af Gladsaxe Kommune.  
 
Den er først og fremmest til pædagogiske formål med henblik på elevernes læring.  
 
 
For at eleverne kan anvende deres iPad/PC i undervisningen, er det en grundbetingelse, at de kan søge 
efter information og viden på nettet.  
Forældre, elever og medarbejdere på Vadgård Skole har derfor et fælles ansvar for at lære børnene god 
netetik. Vi har en fortsat dialog om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt ved færden på nettet. 
 
Elevernes iPad/PC tilhører Gladsaxe Kommune, og eleverne har den kun til låns, til de går ud af skolen.  
Derfor har forældre og elever ansvar for at passe på den ud fra de regler som skolen har formuleret. 
 
I det følgende kan I læse om regler for god håndtering af iPad/PC og god adfærd på skolen og i hjemmet.  
Vi anbefaler, at alle voksne læser disse sider grundigt og snakker om reglerne med barnet.  
Eleven er ansvarlig for, at den lånte iPad/PC, i lighed med andre undervisningsmaterialer, afleveres i samme 
stand som den blev modtaget i. Eleven kan blive gjort erstatningsansvarlig, hvis en iPad/PC beskadiges eller 
mistes. Eleven kan risikere et erstatningsansvar, hvis iPad´en/PC´en beskadiges med vilje, eller eleven har 
handlet ufornuftigt og uansvarligt. Det vil i hvert enkelt tilfælde være en konkret vurdering, der afgør om 
hjemmet får et erstatningsansvar.  
Læs mere om forsikringsforhold på skolens hjemmeside. 
 
Det gode råd er: Pas godt på iPad’en/PC´en, så den ikke kommer til skade!  
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Overordnede iPad- og PC-regler 
_________________________________________________  

• Den lånte iPad/PC er Gladsaxe Kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre 
end eleven 

• iPad/PC er først og fremmest til skolebrug, men må også gerne indeholde egne apps og musik  

• For at beskytte iPad/PC bedst muligt, må den ikke tages ud af det medfølgende cover. Hvis den 
tages ud, dækker skolens forsikring ikke uanset hændelsesforløb 

• Eleven har ansvar for at holde iPad/ PC 
 opdateret til brug i undervisningen 

• iPad/PC skal være fuld opladt, når eleven møder til undervisning  

• Da iPad/ PC forudsættes fuldt opladt, skal opladeren opbevares i hjemmet og ikke medbringes i 
skole 

• Eleven kan benytte iPad/ PC både på skolen og i fritiden i henhold til de regler, som gælder for 
skoledelen og fritidsdelen 

• iPad/ PC skal være låst inde, når den ikke er under opsyn 

• Eleven har pligt til at anmelde tyveri eller misligholdelse til skolens kontor. Der skal udfyldes en 
formular, som skal underskrives af elevens forældre. Alle sager bliver behandlet individuelt.   

• Aldersgrænsen på apps SKAL overholdes. Elevens forældre er forpligtet til at føre tilsyn med, at 
denne regel overholdes. Begrænsninger i iPad-indstillinger skal være sat til, så det svarer til 
barnets alder. Se vejledning: https://www.youtube.com/watch?v=1PRSEtw1LCw 

• I helt særlige tilfælde kan der undtages fra denne regel. I sådanne tilfælde skal beslutningen om 
undtagelse fra reglen tages af skolens undervisere, og der skal ske en udførlig information om 
dette til forældrene. 

• Skolen kan til alle tider slette apps, der enten er upassende, anstødende eller hvis der mangler 
plads på iPad’en. Pornografisk, voldspræget og alment krænkende indhold er altid 
uacceptabelt. 
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Klasse- og SFO-regler på Vadgård Skole 
_________________________________________________ 

• iPad/PC er til låns - så pas på godt på den! 

• iPad/PC er fortrinsvis til skolebrug. Eleverne kan dog få lov til at anvende iPad i SFO-tiden, hvis det 
tjener et specifikt pædagogisk formål. 

• iPad/PC skal medbringes til undervisningen og være fuldt opladet 

• Opladeren skal opbevares derhjemme 

•  I undervisningen skal iPad/PC bruges efter de voksnes anvisninger 

• Cracking er strengt forbudt! 

• Teamet af voksne omkring en årgang kan definere hvor mange ikke-skolerelaterede apps, der må ligge 
på iPad´en 

• iPad/PC må kun tages med udenfor, hvis en voksen har bestemt det i forbindelse med undervisningen 

• Man må kun fotografere, filme eller optage lyd, hvis man har fået tilladelse fra en voksen 

• Man skal have tilladelse fra de implicerede (forældrene til de pågældende elever og de implicerede 
voksne), hvis man vil offentliggøre eller dele billeder, lyd og film af elever og voksne som 
arbejder på skolen  

• Når iPad/PC transporteres mellem skolen og hjemmet, skal den pakkes godt og sikkert ned i tasken  

• Spisning og iPad/PC hører ikke sammen. Når der skal spises, skal iPad/PC være pakket ned i 
tasken/locker 

• Overtrædes reglerne kontakter skolen forældrene. I særlige tilfælde kan iPad/PC konfiskeres helt eller 
delvist. 
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10 gode råd til forældre 
_________________________________________________ 
 

Børns mediebrug er i dag meget sammensat og næsten umuligt at regulere ”fra oven”. Børn bruger hver 
dag mange forskellige medier, både derhjemme, hos kammeraterne, på skolen og i SFO/Klub. 
Samtidig trænger alt det, som man før kunne holde uden for hjemmets fire vægge, nu ind til os gennem 
internetforbindelser på vores iPad. 
Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes anvendelse af iPad´en, må man tage udgangspunkt i, 
hvordan internettet og iPad’en opleves i børnehøjde. 

Her følger 10 gode råd til, hvordan du lærer børn færdselsreglerne på iPad/PC: 

• ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen, iPad, PC og internettet 
forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom 
ude i trafikken 

• TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger iPad’en. Lyt 
og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for eksempel tiden over 
aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret 

• ORIENTÉR dig og følg med. Besøg de sider, børn og unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud 
af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der 
ofte bunder i manglende viden om de nye medier 

• STØT OP. På Vadgård Skole har vi udarbejdet regler og retningslinjer, så vi alle får en god oplevelse. Støt 
op om reglerne. På den måde er der ikke børn, der har spil, der er upassende i forhold til deres alder 

• HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at det er dit ansvar, sammen med skolen, at 
sige NEJ. Vi skal i fællesskab danne børnene til at bruge iPad/PC og nettet forsvarligt og fornuftigt 

• LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for eksempel 
mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag initiativ og vis, at de 
kan tale med dig om det, der optager dem 

• REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer 
at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig download af musik 
og film, identitetstyveri eller hacking 

• LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele 
informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet 
indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor. 

• BEGRÆNSNINGER. Brug mulighederne på iPad’en, hvor der kan sættes begrænsninger på hjemmesider 
og Apps. Her er et link til hjælp til at aktivere begrænsninger. 
https://www.youtube.com/watch?v=1PRSEtw1LCw 


