
 

Regler for brug af digitale værktøjer i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium 
 
Digital dannelse og gode faglige, sociale fællesskaber 

Alle elever i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasiet undervises i vores Kodeks for digital 

dannelse, som er udarbejdet af elevrådet hos os og i gymnasiet. Sammen med bl.a. 

undervisningsmaterialet ‘Perspekt 2’ er kodekset grundlag for undervisning og gode 

dialoger om, hvordan alle skal være medskabere og en del af at opretholde gode sociale 

og faglige fællesskaber også i det digitale rum. Undervisningen integrerer dermed, 

hvordan alle inviteres ind i fællesskabet, regler for samtykke, billeddeling m.v.  

Brugen af digitale værktøjer i undervisningen 
Digitale værktøjer skal understøtte det gode læringsfælleskab. Hos os er det læreren 
og/eller pædagogen, der rammesætter brugen af digitale værktøjer i undervisningen, 
herunder altså brugen af computer, telefoner, høretelefoner m.v.  
 
Reglernes opretholdelse i skolehverdagen 

● Elevernes telefoner skal som udgangspunkt være afleveret i klassens 
mobilkasse (3.-6. klasse) eller i elevernes tasker (7.-9.klasse). I undervisningen 
arbejdes med en fælles forståelse og ansvarstagen hos eleverne omkring, 
hvordan det at lægge telefonen væk bidrager til det gode læringsfællesskab.  

● Det er ikke tilladt at bruge computer og andre digitale værktøjer til at tilgå 
streamingtjenester, sociale medier, netshopping eller computerspil i 
undervisningstiden. Undtagelsen er, at brugen er en integreret del af den af 
læreren/pædagogen anviste undervisning. 

● Alle computere, telefoner m.v. skal have slået notifikationer fra. 
● Elever skal oplade deres digitale værktøjer hjemmefra. Dette medsikrer det 

fysiske arbejdsmiljø, da ledninger på kryds og tværs i klasselokalerne undgås.  
 
Billed- og videooptagelse 

● Det er strengt ulovligt at optage og dele film, billeder eller lyd af elever, lærere 
og pædagoger uden forudgående samtykke.  
 

Konsekvenser 
Hvis digitale værktøjer anvendes til andre formål end det af læreren/pædagogen 
anviste, har læreren og/eller pædagogen lov til at konfiskere det pågældende digitale 
værktøj. Det digitale værktøj leveres tilbage til eleven efter undervisningens ophør. I 
gentagne tilfælde leveres det digitale værktøj tilbage til eleven i følgeskab med sine 
forældre. 
 
Kilder: 
Kodeks for digital dannelse findes på AULA under Dokumenter -> Fælles Filer og i vores 
Antimobbestrategi (side 3) 
‘Perspekt 2’ er et undervisningsmateriale skabt af Dansk Center for Undervisningsmiljø. 
Læs mere her   
Om billed-, video- og lyddeling: Det Kriminalpræventive Råd: https://dkr.dk/it/deling-af-
billeder 
 
Ovenstående regler er vedtaget af bestyrelsen på Sankt Annæ Gymnasium den 8. 
december 2022 

https://folkeskolen.sag.dk/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/220404-sag-antimobbestrategi.pdf
https://dcum.dk/grundskole/vaerktoejer-og-inspiration/perspekt-2-vaerktoej-til-staerke-og-inkluderende-faellesskaber-i-skolen
https://dkr.dk/it/deling-af-billeder
https://dkr.dk/it/deling-af-billeder

