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Utdanningsdirektoratet beskriver hva elevene skal lære om digitale ferdigheter. For at elevene ved 
Flekkerøy skole skal oppnå målsetningene, har vi følgende strategi: 
 

1. Bruk av nettbrett og apper til hjelp i leseopplæring, regning og engelsk 
2. Pålogg, produksjon og deling ved bruk av nettbrett og læringsplattformen Showbie  
3. Pålogg, produksjon og deling ved bruk av laptop og Google Suite for Education (GSE), 

inkludert læringsplattformen Google Classroom 
 
Holdninger og nettvett 
Det er viktig for oss at foreldre er kjent med elevenes arbeid og at vi sammen bidrar til gode vaner når 
elevene bruker internett. Elevene har egen brukerkonto som benyttes ved innlogging på maskiner og i 
ulike systemer. Kontoen er privat og må ikke misbrukes. Eleven må ikke gå inn på andres konto og 
ikke skrive ufine ting til/om andre. 
 
Elevens bruk av IKT skal være i tråd med kommunens felles ordensreglement og skolens 
retningslinjer om IKT-bruk i trivselsplan. Her er relevante utdrag: 
 

Ordensreglement §6 Internett 

Skolenes internettilgang skal som hovedregel bare brukes til opplæringsformål. Denne regelen 

er ikke til hinder for at internett kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte 

opplæringen. Skolen skal ha nettvettregler, og fastsette konsekvenser ved regelbrudd som er i 

samsvar med formålet i ordensreglementet. 

 

Ordensreglement §10 Skade/hærverk  

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt 

sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1) 

Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000. 

Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig. 

 

Trivselsplan BRUK AV INTERNETT OG DATAUTSTYR (Vedlegg til skolens ordensreglement §6) 

 

Riktig bruk av IKT i skolen styrker læringsarbeidet. Opplæringen inneholder også holdninger til 

internett. Våre nettvettregler er: 

ー Å kopiere andres arbeid er juks 

ー Oppgi kilder når du henter sitater, utdrag eller bilder fra nettsteder 

ー Ikke besøk sider på internett som ikke har med skolearbeid å gjøre 

ー Sosiale medier som Facebook eller Instagram skal ikke brukes i skoletiden med mindre 

lærer har et undervisningsopplegg rundt dette 

ー Behandle skolens datautstyr forsiktig og si ifra hvis noe ikke er i orden 

ー På skolen bruker vi læringsplattformen Showbie og/eller Google Classroom til 

skolerelaterte oppgaver 

ー Plaging eller erting må ikke forekomme via IKT 

ー Det er ikke lov til å gå inn på en annens nettbrett, laptop eller brukerkonto 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/
https://www.showbie.com/
https://edu.google.com/intl/no/
https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/planer-og-prosjekter/forskrift-for-felles-ordensreglement/
https://docs.google.com/document/d/1aNcplpjQL_5P-0L44Z9f8KH-qFju6YpZcMR3OS6cMRU/pub
mailto:flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no
http://www.minskole.no/flekkeroy


 
 

Informasjon, tips og linker om nettbruk 
I tillegg til kommunens IKT-plan, bruker skolen ulike kilder i arbeidet med god nettbruk. Nedenfor er 
eksempler som foreldre også kan ha nytte av. 
 

 

Minskole.no er leverandør av skolens hjemmesideløsning og har opplegg 
for bruk av programvare og god nettbruk (IKT for elever.) 

 

Barnevakten.no gir råd om barns mediebruk. Nettstedet inneholder 
veiledning til foreldre om å orientere seg i mediehverdagen.  
 

 

Redd Barna formidler at barn har rett til å bruke nettet på en trygg og 
positiv måte. De henvender seg til foreldre og veileder om hvordan støtte 
og hjelpe barn til god nettbruk. 
 
 

 
Låneavtale Chromebook 
Sammen med foresatte kan elever på 5. - 7. trinn inngå låneavtale med skolen om å disponere en 
Chromebook til bruk i skole- og leksearbeid. Skolen har disse to modellene til utlån: 

- Dell Chromebook N2840 Touch  
- Lenovo N23 Yoga Chromebook  

 
Målet med låneavtalen er at eleven skal motiveres til skolearbeid og at han/hun får utnyttet sitt 
potensial for læring. Med låneavtalen sikrer skolen at alle elever får tilgang til læringsressurser. 
Foresattes bidrag er å sørge for internettilgang i hjemmet. 
 
Det ligger et særlig ansvar i avtalen om at eleven/foresatte passer på maskinen så godt som mulig. 
På lik linje med å sette bind på bøker, forventer skolen at hjemmet anskaffer futteral til 
chromebooken. Dersom skade på chromebooken skulle inntreffe, må lånetaker straks melde dette til 
skolen. Skolens ledelse undersøker saken og gjør en vurdering av mulige årsaker. Dersom årsaken 
ligger i bevisst eller ubevisst uaktsom behandling av maskinen, kan foreldre bli gjort 
erstatningsansvarlige etter ordensreglementets §10. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Terje Alfsen, rektor 
 

http://www.iktplan.no/
http://www.minskole.no/
http://www.minskole.no/web/portal.nsf/ntr/6290F8D2031C3289C125791E007772C4
https://www.barnevakten.no/
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRLJfgPAG12ZVpPRPjAeT5fthrPF1BWsih8LVFxqdgSXdZyPWypcXgL9Fuz6hbC3LfrrK3emcz0RukS/pub
http://www.dell.com/en-us/work/shop/dell-laptops-and-notebooks/dell-chromebook-11/spd/chromebook-11-3120
https://www3.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/lenovo-n-series/Lenovo-N23-Yoga-Chromebook/p/ZZICZCLN230

