
 

 

 

Digitalmediestrategi 

De sociale medier er blevet en væsentlig del af vores dagligdag. Det er en naturlig udvikling, som vi 

som skole ser positivt på, men også samtidigt er opmærksom på i forhold til dialogen mennesker 

imellem. 

I værdigrundlaget for Gudenaadalens Efterskole står der, at elever og ansatte bidrager til et 

forpligtende fællesskab ”- et fællesskab, der kræver engagement, initiativ, åbenhed og gensidig 

tillid.” samt: ”Gensidig respekt skaber et fællesskab, hvor man har mulighed for at være sig selv.” 

For at skabe gode rammer for dette, skal man også i brugen af sociale medier være ansvarsfuld. 

Der findes mange sociale platforme, f.eks Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Blogs, 

Twitter og ikke mindst vores eget Viggo (skoleintra). Viggo er det redskab, der er med til at sikre, 

at persondata-sikkerhedshensyn varetages, hvorfor vi i dialogen mellem skole og hjem opfordrer 

til, at Viggo anvendes, ligesom vi forventer, at man holder sig orienteret om aktiviteter og tiltag på 

skolen via Viggo.  

Ved skoleårets start underskriver forældre og elever en tilladelse til, at Gudenaadalens Efterskole 

må bruge billeder af eleverne i PR-øjemed og til generelle nyhedsopdateringer.   

På Gudenaadalens Efterskole er der internetadgang i både undervisning og fritid hele døgnet, og vi 

bestræber os på at integrere digitale medier på fornuftig vis.  Sociale medier bør ikke forstyrre 

undervisnings- og fællessituationer.  

 

Vi vil gerne opfordre elever, forældre og ansatte til at agere ansvarsfuldt såvel som tillidsfuldt og 

holde den gode tone i det skrevne ord på diverse sociale medier, når emnet drejer sig om skolen, 

lærere, elever eller samarbejdet forældre imellem.  

Gode råd i forbindelse med brugen af sociale medier: 

• Tag ansvar og vær med til at holde en god og positiv tone – også i lukkede grupper 

• Upload aldrig noget, som kan gøre andre kede af det   

• Spørg dig selv, om indholdet er passende at offentliggøre  

• Skriv kun noget, du også ville kunne sige til personen ansigt-til-ansigt 

• Tænk dig om, før du poster eller reagerer på et opslag 

• Skriv i et tydeligt og direkte sprog og undgå at blive misforstået 

• Bed om tilladelse, før du laver et opslag, andre er med i 

• Enhver har ret til at sige fra, hvis man føler, den personlige grænse er nået 

• Er du vidne til noget, som går over grænsen, bør du få det frem i lyset, så det ikke bliver en 

byrde for din samvittighed 

• Vær hensynsfuld og vis respekt for andre 

 



En af skolens fire hovedregler lyder som følger:  Vi forventer en god opførsel af dig - du skal 

behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Der vil derfor blive handlet fra skolens side i 

tilfælde af grænseoverskridende adfærd på de sociale medier (fx trusler, mobning, stødende 

billeder eller video, urigtige oplysninger, chikane mm.).  Overtrædelse accepteres ikke og kan 

medføre bortvisning.  Afhængig af sagens alvor vurderer ledelsen, om der skal foretages yderligere 

handlinger. 

 

Handleplan: 

• Opleves mistrivsel, vil der blive spurgt ind til, om brugen af sociale medier og oplevelser i 

denne forbindelse kan ligge til grund for mistrivselen.   

• Opdager man et stødende og grænseoverskridende opslag, har man pligt til at handle ved 

fx at underrette ledelsen og/eller ’offeret’. 

• De involverede skal i alle tilfælde informeres.  Der kan dog være situationer, hvor det ikke 

er hensigtsmæssigt, at ’offeret’ får indsigt i hele materialet.   

• Omhandler sagen en elev, involveres både kontaktlærer og forældre.   

• Den ansvarlige for opslaget bedes slette materialet.  Herefter følger samtaler og vurdering 

af omfanget af det videre forløb. 

• Afhængig af situationens alvor, kan det have forskellige følger.  Skolen kan være 

behjælpelig med at formidle kontakt til behandlingssystemet. 

• Det overordnede ansvar og beslutninger omkring konsekvenser ligger hos ledelsen og i 

grove tilfælde hos skolens bestyrelse. 
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