
 

 
Digitale værdier og rammer på Syvstjerneskolen 
 
Syvstjerneskolen vil i et samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere skabe en skole, 
hvor digitale værktøjer og medier ses som naturlige kommunikations- og arbejdsværktøjer i 
elevernes hverdag på skolen. 
Vi ønsker at fremme en god, hensigtsmæssig, reflekteret og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser 
konstruktivt og velovervejet på brugen af fx mobiltelefoner, tablets og computere og de 
muligheder, disse giver i undervisningen. 

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner, tablets, computere og andre digitale medier vil 
vi på Syvstjerneskolen: 

 fremme dannelsen af en god, hensigtsmæssig og tidssvarende digital kultur ved jævnligt at 
sætte fokus på brugen af digitale værktøjer, programmer, sociale medier og net-etik i 
undervisningen og i FFO’erne  

 anvende mobiltelefoner, tablets, computere mv. som et naturligt læringsredskab i 
undervisningen for at effektivisere processer og for at kvalificere elevernes viden og 
produkter 

 gøre elever og medarbejdere til aktive og kritiske brugere af digitale værktøjer, medier, 
data osv. Som en naturlig del af undervisningen arbejdes med adfærd, god net-etikette, 
digitale spor, kildekritik og teknologiforståelse 

 have aktive og engagerede forældre, der tager medansvar i arbejdet med de ”Digitale 
værdier og rammer” for og med eleverne på Syvstjerneskolen 

 
Udgangspunkt og rammer for god digital adfærd er følgende: 

 Mobiltelefoner, tablets og computere er slukket/lagt væk i undervisningstiden, med mindre 
lærer eller pædagog beder eleverne om at bruge dem samt fortæller eleverne, hvad de skal 
bruges til 

 I frikvartererne skal eleverne som udgangspunkt være sammen eller lege uden mobiltelefoner. 
Derfor skal der være tilbud om andre aktiviteter til børn og unge. På alle årgange aftales 
behovet for, at mobiltelefoner, tablets og computere opbevares i klassen i frikvartererne 

 De ’Digitale værdier og rammer på Syvstjerneskolen’ tager udgangspunkt i ’De 7 stjerner’ og 
skal indgå i klasseregler og - værdier på skolen 

 Den gode stil og tone gælder også, når man bruger de forskellige sociale medier fx Snapchat, 
Instagram mv. både på og uden for skolen 
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