
Digital-politik for Glud Skole  
  
Overordnet 
Glud skole er som del af det kommunale skolevæsen forpligtet på at leve op til de 
kommunale mål og målsætninger. Herunder på det digitale område “Strategi for 
2015, for digitalisering af børne- og undervisningsområdet.” 
Målsætninger og temaer fra denne strategi gentages derfor ikke nedenfor. 
  
Skolehjemsamarbejdet 
Kommunikationsplatformen er pt. SkoleIntra. 
Der arbejdes på en ny fælles platform, som i øjeblikket er ved at blive testet (Aula), 
den forventes at afløse intra pr 1. august -2019 
  
Forældre holder sig orienteret via ForældreIntra, hvor man på sine børns klassesider 
skal kunne finde oplysninger om klassens aktiviteter, skemaer, melde sig til 
forældremøder, skole/hjemsamtaler – modtage information fra skolens ledelse m.m. 
  
Forældre indtaster som minimum en mailadresse i intra, der sikrer, at de får en 
advisering ved nyt. 
  
Al kommunikation er som minimum at finde digitalt. 
 
På ForældreIntra findes også den elektroniske kontaktbog, hvor der kan skrives til 
personalet, om bl.a. sygdom og andet elevrelevant, samt stilles spørgsmål til 
personalet. 
  
ForældreIntra kan også bruges til information mellem forældrerådet i den enkelte 
klasse og øvrige forældre i klassen. 
  
Eleverne 
Skolen skal forberede eleverne til den digitale verden, vi lever i. Undervisningen skal 
derfor integrere IT og gøre brug af mulighederne ved digitale værktøjer og tjenester. 
Eleverne skal have mulighed for at anvende eget udstyr i 
undervisningssammenhæng. BYOD = Bring your own device. 
  
Forældrene 
Det er ikke alene skolens opgave at lære eleverne at begå sig på nettet.  
Særligt på de sociale netværk er det fornuftigt, at det er forældrene, der vejleder, og 
at forældrene i øvrigt selv følger med i deres barns færden på nettet. 
  
 



Personalet 
Skolens personale skal til stadighed holde sig opdateret om de digitale muligheder 
og tage disse i anvendelse, hvor det giver fordele for elevernes læring og for skolens 
generelle virke. 
 
Mobilpolitik 
Skolen ser det som sin opgave i samarbejde med forældrene at hjælpe eleverne til 
gode mobilvaner.  
Vi vil i dialog med eleverne vejlede i fornuftig brug, velvidende at eleverne alligevel 
vil kunne komme til at bruge mobiltelefonen på det forkerte tidspunkt eller filme, hvor 
der ikke skulle filmes. 
Glud skole har den praksis, at mobiltelefoner ikke anvendes i skoletiden, med mindre 
det er aftalt med en voksen, eller er en del af undervisningen. 
De enkelte klasser laver i dialog egne regler og retningslinjer for anvendelse af 
mobiltelefoner, når der er behov for det. 
Eleverne bruger telefoner før kl 8.00 og ofte ved skoledagens slutning til legeaftaler. 
Forældre kan hjælpe ved kun undtagelsesvist at skrive til eleverne i løbet af 
skoledagen. 
  


