IT i skolerne
Hvad jeg må – og hvad jeg ikke må !
Det skal computerne bruges til:
Det bliver mere og mere almindeligt at bruge IT i skolen.
Vi bruger IT til mange ting og på mange forskellige måder. Det er meningen, at du
skal blive god til at anvende IT.
Ikke bare dygtigt og hurtigt – men også fornuftigt og kritisk.
•
•
•
•

Du skal lære at bruge IT til at lave gode og flotte projekter
Du skal lære at søge netop de oplysninger, du har brug for
Du skal lære at bruge IT til at ”snakke sammen” med mennesker overalt –
effektivt og på en ordentlig måde
Du skal lære, at IT kan gøre dele af undervisningen bedre og mere varieret

IT er virkelig smart og hurtigt, men der er også noget, man skal passe på:
•
•
•
•
•
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lære at sortere mellem det der er godt og det der er skidt på nettet
lære, at ikke alt på nettet er sandt
lære at opføre dig ordentligt på nettet
lære at passe på, hvem du giver personlige oplysninger til
holde dine brugernavne og koder hemmelige

Du skal være kræsen, når du bruger IT og andre medier i dit arbejde, og du skal
lære, hvad der er det bedste medie til lige netop det, du skal lave. Nogen gange er
en bog måske bedre end Internettet og andre gange er det omvendt.
Computerne på skolerne er beregnet til skolearbejde.
Skolearbejdet er det vigtigste, og det er derfor skolerne har anskaffet computerne.
Man må godt søge oplysninger eller bevæge sig rundt på nettet for sjov, men det
er først og fremmest skolearbejde, de skal bruges til. Derfor skal de, der ”leger” på
computerne flytte sig for dem, der skal arbejde. Hvis du er i tvivl, så spørg din
lærer.
Det må computerne ikke bruges til:
• Du må ikke genere eller håne andre – heller ikke når du chatter på nettet
• Du må ikke besøge sider med porno, vold eller racisme
• Du må ikke hente piratkopier af spil, musik, film
• Du skal ikke åbne mails fra nogen, du ikke kender
• Du skal ikke udlevere oplysninger om dig selv til nogen, du ikke kender
Du altid kan spørge en voksen, hvis du er i tvivl.
Du skal vide:
• At du efterlader dig elektroniske spor, når du er på nettet
• At der af sikkerhedsmæssige grunde føres log-fil, og det betyder blandt
andet, at man kan finde ud af, hvem der har besøgt hvilke hjemmesider
• At du får karantæne fra computerne, hvis du dummer dig
• At skolelederen får besked, hvis du overtræder reglerne

