
Retningslinjer for brug af Facebook og andre 

sociale medier  

 

Facebook/Instagram /Snapchat / Twitter/YouTube og andre sociale me-

dier åbner mange muligheder og kan dermed også give anledning til 

mange faldgruber. Midtpunktet i Sinding-Ørre har derfor valgt at formulere føl-

gende retningslinjer for brugen af disse:  

 

 

Ansatte 

• Der opfordres til, at man ikke er venner med nuværende elever. 

• Det er op til den enkelte ansatte, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier. 

• Der må under ingen omstændigheder diskuteres elever, forældre, kolleger, ledelse, 

arbejdsmæssige forhold eller andre områder, der har med daginstitution/skole at 

gøre på offentlige fora som Facebook/Instagram /Snapchat / Twitter/YouTube mv. 

• Brugen af sociale medier skal begrænses til pauser og fritid. 

• Accepterer man en elev i en klasse, accepterer man alle elever i klassen.  

• Accepterer man en forælder i en klasse, accepterer man alle forældre i klassen. 

Undtaget er private relationer. 

• Det er op til den enkelte ansatte at udvise ansvarlighed.  

• I forbindelse med lejrskoler kan der oprettes lukkede grupper for dem, der er af-

sted og den nærmeste familie. 

 

 

Elever 

• Det er op til den enkelte elev, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier.  

• Brugen af sociale medier må ikke foregå i undervisningstiden, med mindre, der er 

indgået en klar aftale med den lærer, der forestår undervisningen.  

• Eleven må ikke udstille eller på anden måde støde andre elever, forældre eller an-

satte. 

• Føler eleven sig udstillet eller på anden måde generet, eller har viden om at andre 

gør, henvender eleven sig til klasselæreren. 

 

 

Forældre 

• Det er op til den enkelte forælder, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier.  

• Der opfordres til, at der ikke diskuteres børn, forældre, ansatte, arbejdsmæssige 

forhold eller andre områder, der har med skolen at gøre på offentlige fora. 

• Der opfordres til, at man kraftigt overvejer, hvorvidt man ignorerer eller accepterer 

venskaber med skolens børn og forældre. 

 

 

Andet 

• Føler man sig krænket eller oplever, at nogen af ovennævnte bliver det, eller på an-

den måde er indblandet, skal man rette henvendelse til berørte ansatte eller leder. 

 

 

 

Besluttet på PR-møde og i MED september 2018! 


