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Digital medie strategi pr. 1.1 2018- 31.7.2018 
 

yngste gruppe 
Hele skolen er ved at lave en mediestrategi – i Yngste er det en ”ikke”-strategi, for eleverne har 

den ikke med, bortset fra fredag, hvor de må have den med i Fritten. Her er en voksen, der hjælper 

dem til at finde spil og andet, som er alderssvarende. Heller ikke på lejrene har de smartphones 

med men må gerne medbringe tablets – lærerne oplever dog, de bruges forsvindende lidt og kun 

om morgenen til de, der vågner tidligt. 

Yngste har et sæt tablets, som bruges under styrede forhold i undervisningen 

 

Mellemgruppe 1 
I MG1 er der i samarbejde mellem forældre, børn og personale lavet en strategi for, hvordan vi 

ønsker at strategien for brug af digitale medier skal være. 

 

Fælles aftaler i undervisningen  

Mange elever har telefoner med i skole, og vi har derfor aftalt, at disse 

afleveres om morgenen i en kasse på lærernes bord, så de ikke tager 

fokus fra undervisningen. 

Hvis der skal arbejdes med fordybelse eller løses opgaver, hvor 
telefonen kan være til hjælp, tager børnene deres telefon efter aftale 
med deres lærer. Derefter lægges telefonen tilbage i kassen. 

  

  

Fælles aftaler i pauserne 

Telefonerne ligger i kassen på lærernes bord. Ønsker børnene at ringe 
hjem skal de bruge skolens telefon. 
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Fælles aftaler/rettesnor med forældrene  

Hvordan understøtter vi gennemførelsen af gruppens valgte strategi?  

Til forældremødet september 2017 aftalte forældrene, at de vil have 
fokus på at børnene leger så meget som muligt, og ikke er for optagede 
af deres telefoner. Ligeledes ønskede forældrene fortsat, at børnenes 
telefoner samles ind, så der ikke bliver ringet hjem uden personalets 
vidende.   

Link til Viborg kommunes folder om sunde medievaner  

file:///C:/Users/Henrik%20Andersen/Friskolen%20i%20Viborg/OneDrive%20-
%20Friskolen%20i%20Viborg/Fri%20fredag/17-
18/SSP_A6_folder_sunde_medievaner_DK.pdf   

 Link til SSP viborg folder om børns brug af onlinemedier  

http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250%2F30827420   

 

  

 Besluttet på Børnemøde den 6.september 2017   
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Mellemgruppen 2 
Fælles aftaler i undervisningen 
 

- Mobilen skal ligge 
i tasken hele 
dagen.  

- Mobilen tages op 
af tasken til 
undervisningsbrug
, hvis der gives 
lov.  
 

Fælles aftaler i pauserne (evt. Fritten) 
 

- Mobilen må kort 
”tjekkes” i 
pauserne.  

- Fredag i 12-
pausen må man 
blive inde for at 
spille og hygge 
med skærm.   

Fælles aftaler/rettesnor med forældrene 
Hvordan understøtter vi gennemførelsen af gruppens valgte strategi? 
 
Link til Viborg kommunes folder om sunde medievaner 
file:///C:/Users/Henrik%20Andersen/Friskolen%20i%20Viborg/OneDrive%2
0-%20Friskolen%20i%20Viborg/Fri%20fredag/17-
18/SSP_A6_folder_sunde_medievaner_DK.pdf  
 
Link til SSP viborg folder om børns brug af onlinemedier 
http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250%2F30827420  
 

- Ved sygdom eller 
andet - bruges 
skolens telefon 
efter aftale med 
lærerne. 

EVT  
 

 

 

Besluttet på Børnemøde den:_________________________________ 
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Ældste 1 
Fælles aftaler i undervisningen 
 

It skal inddrages, udnyttes og kvalificere undervisningen. 
 
Mobiler afleveres ved timens start. Eleverne har 
mulighed for, at lægge mobilen i tasken eller stille den i 
vores ”mobilholder” på barbordet. Skal mobilerne bruges 
i undervisningen, er det med et tydeligt læringsformål. 

Fælles aftaler i pauserne (evt. Fritten) 
 

Denne del af strategien er dynamisk, og vil blive ændret 
løbende på vores torsdagsmøder. Målet er, at eleverne 
bliver bevidste om deres brug af elektroniske devices. Vi 
ønsker at styrke de unges trivsel og fællesskab i klassen. 
Tanken er, at eleverne skal tale sammen, lege sammen 
og interagere socialt. Det skal ikke være muligt at sidde i 
hjørnet alene og fortabe sig i sin skærm – i stedet skal vi 
motivere de unge til at komme hinanden ved. 
 
Følgende aftaler er indgået: 

- Musik er tilladt i pauserne  
- Man må gerne tjekke de sidste 10 min af 

middagspausen, om der er kommet en besked 
som der ”SKAL” svares på. 

- Vi har fokus på sociale medier, elevernes valg, og 
det at sige fra overfor hinanden.  

Fælles aftaler/rettesnor med forældrene 
Hvordan understøtter vi gennemførelsen af 
gruppens valgte strategi? 
 
Link til Viborg kommunes folder om sunde 
medievaner 
file:///C:/Users/Henrik%20Andersen/Friskol
en%20i%20Viborg/OneDrive%20-
%20Friskolen%20i%20Viborg/Fri%20fredag/
17-
18/SSP_A6_folder_sunde_medievaner_DK.p
df  
 
Link til SSP Viborg folder om børns brug af 
onlinemedier 
http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?
e=1006250%2F30827420  
 

5 gode råd: 
 

1. Interesser dig for dit barns online-liv - også når de 
er teenagere. Det er i denne periode de vigtige 
snakke findes. 

2. Anerkend at sociale medier er en adgangsbillet til 
fællesskabet i fritiden. Men skub stadig på for 
”lege-aftaler” 

3. Overvej at indføre tidsbegrænsninger for online-
brug. 

4. Lær dit barn gode online-vaner som at tale pænt, 
ikke dele private oplysninger osv.  

5. Hjælp dit barn med at løse konflikter, ligesom du 
ville gøre i den fysiske verden.  

EVT Da vores strategi er situationsbestemt, kan den altid 
forandres til fællesskabets bedste. 
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Ældste 2 
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Fælles aftaler i pauserne 

Telefonerne ligger i kassen på lærernes bord. Ønsker børnene at ringe 
hjem skal de bruge skolens telefon. 

 

  

Fælles aftaler/rettesnor med forældrene  

Hvordan understøtter vi gennemførelsen af gruppens valgte strategi?  

Til forældremødet september 2017 aftalte forældrene, at de vil have 
fokus på at børnene leger så meget som muligt, og ikke er for optagede 
af deres telefoner. Ligeledes ønskede forældrene fortsat, at børnenes 
telefoner samles ind, så der ikke bliver ringet hjem uden personalets 
vidende.   

Link til Viborg kommunes folder om sunde medievaner  

file:///C:/Users/Henrik%20Andersen/Friskolen%20i%20Viborg/OneDrive%20-
%20Friskolen%20i%20Viborg/Fri%20fredag/17-
18/SSP_A6_folder_sunde_medievaner_DK.pdf   

 Link til SSP viborg folder om børns brug af onlinemedier  

http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250%2F30827420   

 

  

 Besluttet på Børnemøde den 6.september 2017   
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