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Politik vedr. adfærd på de sociale medier 
 
Historier spredes hurtigt på de sociale medier. På Hedensted Skole har vi en politik for de ansatte 
vedr. adfærd på de sociale medier. På samme måde ønsker vi at opfordre forældre og elever til at 
tænke over, hvilken adfærd de har på de sociale medier. 
Samarbejdet om forældrenes børn bør ikke håndteres via de sociale medier – heller ikke, når der 
opstår uenighed. 
Vi vil gerne opfordre til, at vi alle bruger vores sunde fornuft. 

 
Forældre 

 Som arbejdsplads anbefaler vi vores personale at adskille de professionelle relationer fra 
de private. Dvs. at man som ansat ikke er ”venner” med nuværende elever. Det samme gør 
sig gældende i forhold til forældre med mindre, man er private venner. 

 Vær opmærksom på, at I som forældre er rollemodeller for jeres børn i forhold til 
omgangen på de sociale medier. 

 Omtal ikke børn, forældre eller personale på de sociale medier. Offentliggør ikke billeder 
eller videoer med mindre, du har en tilladelse fra alle på billedet. 

 Hvis du oplever, at dit barn bliver chikaneret af et andet barn på de sociale medier, 
anbefaler vi, at du straks kontakter barnets forældre, så I får løst konflikten og fjernet 
opslaget. Vi anbefaler, at du informerer klasselæreren om det skete, så der i skoletiden evt. 
kan følges op på dette. 

 De sociale medier er ikke velegnede til at håndtere evt. udfordringer i forbindelse med dit 
barns skolegang. Der er altid mulighed for at komme i dialog med personalet og ledelsen 
evt. ved et møde. 

 Ret henvendelse til skolens ledelse, hvis du observerer chikane eller trusler mod personalet 
på dit barns skole – gerne med dokumentation. 

 
Elever 

 Du er selvfølgelig ikke på de sociale medier i undervisningstiden. 

 Når du er på skolen, må du kun tage billeder eller optage video eller lyd med din telefon, 
hvis det er aftalt med din lærer, og de implicerede har givet deres tilladelse. Billeder, lyd og 
video skal slettes umiddelbart efter endt brug. 

 Hvis du får en ubehagelig besked eller billede, så vis den til en voksen. 

 Brug de voksne til at løse evt. konflikter. 
 
 


