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Dette informasjonsskrivet er ment som en hjelp til belyse sentrale momenter, og starte en god 

dialog mellom hjem og skole. Det som belyses i det følgende er det viktig at alle parter har 

kjennskap til, holder fokus på og har en løpende dialog om. Mot slutten av skrivet følger en 

kontrakt som undertegnes av elev, foresatt og kontaktlærer.  

Digital skolehverdag  

Gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet, vektlegger grunnleggende 
ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, 

å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Elevene skal i 
arbeidet med fagene tilegne seg de grunnleggende ferdighetene, som er 
forutsetninger for videre utvikling og læring. 

Tilgangen til, og bruken, av PC-er og Internett i skolen stiller krav til en ny 
grunnleggende ferdighet: Å kunne bruke digitale verktøy. Teknologien gir oss 
mange nye muligheter, men også en del utfordringer. Derfor er det vesentlig 
at hjem og skole samarbeider på dette feltet. Skal vi lykkes med å ta i bruk 
den nye teknologien på en god måte, må også både foresatte og lærere være 
interesserte i det som skjer på den digitale arenaen. 

Internett 

Internett er en naturlig og integrert del av hverdagen til både barn og voksne. Barn/unge beveger 
seg i større grad enn sine foresatte og lærere på digitale tjenester som msn, blogger, har oppdaterte 
sider og vennelister på ulike sosiale medier, flere e-postadresser og nicks – alt etter om de er seg selv 
eller den de ønsker å utgi seg for å være. 

Vi som er voksne har en forpliktelse til å involvere oss – så tidlig som mulig! Vet barna at vi 
verdsetter denne tilstedeværelsen på Internett, vil de også lytte til våre råd og komme til oss når noe 
er vanskelig, eller når de ser eller hører noe som virker støtende eller er farlig.  

Personvern og nettvett 

Hvis noen blir tatt bilde av eller filmet, og dette materialet publiseres på Internett uten 
samtykke, er dette i strid med norsk lov. Personvernloven er klar på at ingen skal publisere 
bilder/video av noen uten samtykke. Den samme loven setter også strenge krav til behandling av 
personopplysninger, som navn, alder, adresse og telefonnummer. 

I skolene er dette tema i undervisningen for å gjøre barn/ungdom til kritiske nettbrukere med 
godt nettvett. Oppgaven blir likevel umulig om dette ikke skjer i samarbeid med hjemmet.  Det finnes 
god hjelp for alle parter tilgjengelig på nettet på for eksempel nettstedene:  www.minskole.no, 
www.tryggbruk.no el. www.barnevakten.no.    
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Åndsverk og kildekritikk 

I likhet med forrige avsnitt er det en stor utfordring at mange oppfatter det slik at alt man finner 
på nettet kan man ta som sitt eget. Det er også en viktig oppgave å lære barn/ungdom opp til å 
skjønne at alt som er publisert på Internett ikke nødvendigvis er korrekt. Vi har et ansvar for å lære 
dem at noen alltid eier eller har rettighetene til den informasjonen, bildematerialet osv. som 
befinner seg på Internett. Vi kan dele og bruke, men ikke utgi det som vårt eget. 

Et eksempel er bilder på skolenes hjemmesider. At skolen har innhentet samtykke til å publisere 
bilder, betyr ikke at disse bildene uten videre kan brukes videre andre steder. Skolene har ved å 
publisere bilder gitt et verdifullt vindu inn mot skolen, og vil neppe på forespørsel nekte 
barn/ungdom å bruke bildene. Likevel forplikter det den som ev. ønsker å bruke bildene. De må 
læres til å bruke dem til positive formål, og innhente samtykke fra den/de som er avbildet om de skal 
publiseres på nytt. 

Mobiltelefoner 

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange barn som har sin egen 
mobiltelefon, da det ofte er foresatte som kjøper telefon til 
barna. Mange har også telefonen stående i eget navn, selv om det 
ikke er å anbefale. 75 %. I følge tall fra MMI i november 2006 
hadde 75% av landets åtteåringer mobiltelefon, mens alle 15-
åringer har. Det sier noe om utbredelsen.   

Det ringes og meldes via sms/mms. Vel og bra, men vi vet 
også at det foregår skjult mobbing via mobiltelefonene. Ord kan 
såre, og det kan kanskje i enda større grad avslørende eller 
ufordelaktige bilder eller videosnutter tatt med mobiltelefoner. 
Det som i det ene øyeblikket for en person er uskyldig moro, kan i 
neste øyeblikk føre til en annens fortvilelse 
Foresatte som kjøper mobiltelefon til sitt barn har derfor et stort 
ansvar i å følge opp bruken. På skolene i Kristiansand skal 
mobiltelefoner som medbringes slås av og legges bort når eleven 
kommer til skolen. Den skal ikke tas frem og slås på før 
skoledagen er over og eleven forlater skolen, hvis ikke det  

Photo: Copyright(c)2011. LifeInMacro   unntaksvis er gjort avtale med lærer om noe annet.  

Musikkavspillere og spillkonsoller 

 Mange barn og unge har i dag egne musikkavspillere (mp3-spiller/iPod) og/eller spillkonsoller 
(DS/PSP/iPod/iPhone). Når disse medbringes på skolevei kan det oppstå uheldige konsekvenser som 
foresatte bør være klar over og drøfte med sine barn.  
  Barn har varierende erfaring med å forholde seg til trafikkbildet på skolevei, og trenger å 
bruke alle sanser når de ferdes i trafikken. Med musikk i ørene på skoleveien økes risikoen for ulykker 
ved at barnet/ungdommen ikke oppfatter andre trafikanter. Tilsvarende farlig kan det være om 
barnet/ungdommen benytter spillkonsoll mens en er ute og går. Syn og hørsel fokuseres mot spillet 
og fokus på trafikkbildet reduseres tilsvarende.   

Stråling 

 Fra tid til annen  dukker også bekymringer om strålefare knyttet til teknologi opp. Ved å følge 
skolens regler for mobilbruk minimaliseres antall potensielle strålekilder til et minimum. Du kan lese 
mer om dette på kommunens hjemmesider i artikkelen ”Trådløse nett og stråling” under 
temaområdet skolemiljø.  
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REGLER FOR BRUK AV SKOLENES DATAUTSTYR, INTERNETT OG 
MOBILTELEFONER I SKOLETIDEN 

Digitale verktøy skal være et nyttig og effektivt redskap. Det oppnås best ved et godt samarbeid mellom 

elev, foresatte og skolen. Vi ber vennligst om at det medfølgende informasjonsskrivet leses. Videre ber vi om 

underskrifter som viser at alle parter er innforstått med gjeldende regelverk.  

 
Datautstyr og Internett 

Skolens datautstyr skal behandles forsiktig og brukes til undervisning. Internett brukes aktivt i 
undervisningen. Du tildeles en personlig pålogging og er ansvarlig for all aktivitet på denne. Hold passordet ditt 
hemmelig – Skift hvis du mistenker at noen andre kjenner til det! Du har ikke lov til å urettmessig gå inn på en 
annens bruker. Dersom du ufrivillig kommer over støtende eller krenkende materiale, skal du snakke med en 
voksen om det snarest. 

   
Åndsverk og kildekritikk  

Digitale læremidler som brukes i skolene er underlagt avtaler for bruk. Det samme gjelder for bilder på 
skolenes hjemmesider. Materiale som innhentes fra Internett er det også oftest noen som eier rettighetene til. 
Du skal derfor ikke utgi det du tar i bruk for å være ditt eget, men bruke det iht. avtale, og som grunnlag for 
egen læring og produksjon. Du skal være kildekritisk når du innhenter informasjon på Internett. Lærerne har 
tilgang til programvare for å avsløre plagiering/juks i læringsplattformen It’s learning.   
 
Personvern og nettvett 

Alle brukere skal ha grunnleggende kompetanse om personvern og nettvett, slik at de ikke ubevisst 
utsetter seg selv eller andre for fare eller ubehag. Det skal ikke registreres personopplysninger på Internett og 
bilder/video tatt med mobiltelefon, digitalkamera eller videokamera skal ikke publiseres uten samtykke fra den 
som er avbildet/filmet. Er den som er avbildet under 15 år, er det foresatte som har myndighet til å gi en slik 
tillatelse. 

 
Eget utstyr som medbringes på skolen 

Dersom du har for eksempel mobiltelefon eller bærbar pc med på skolen er det på eget ansvar. Skolen har 
ingen ordninger som erstatter tyveri el. skade på den. Mobiltelefonen skal slås av og legges bort når du 
kommer til skolen, og ikke tas frem og slås på igjen før du forlater skolen. Ved unntak fra regelen skal det 
medbringes melding fra foresatt som fremvises for kontaktlærer.  

 
Konsekvenser 

Brudd på reglene håndteres iht. skolens regler. For elever i ungdomsskolen vil overtredelser kunne gi 
utslag på ordens-/oppførselskarakterer. Hendelser som anses å være alvorlige vil bli politianmeldt. 

 
Aksept av regelverk 

Vi har lest informasjonen og Kristiansand kommunes regler for bruk av datautstyr og mobiltelefoner i 
grunnskolen i Kristiansand, aksepterer forventninger til bruk og samarbeid, samt at uriktig bruk vil medføre 
konsekvenser. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________                        ________________________________________ 
                   (underskrift elev)                                                            (underskrift foresatt)                   
 
 

 
 

________________________________________ 
                  (underskrift kontaktlærer) 
 
 


