Digitalt Værdisæt på Sankt Helene Skole

Målet med det digitale værdisæt
Den hastige fremkomst af digitale medier, teknologier og onlineplatforme forandrer børn og unges måder
at kommunikere og danne fællesskaber på, og der skabes derfor også nye udfordringer for børn og unge.
Kommunikationen online adskiller sig på nogle punkter fra kommunikationen offline, og derfor er det
vigtigt at huske på, at børn og unge tager det, de oplever online, med sig videre i deres øvrige liv. At blive
mobbet (offline eller online), at få delt krænkende billeder eller videoer mod sin vilje eller at blive seksuelt
udnyttet online kan have store psykiske og sociale konsekvenser for børn og unge – konsekvenser, som kan
påvirke deres trivsel og læring. Eleverne bruger på de fleste skoler deres telefoner – både i
undervisningssammenhæng og i frikvarteret – og der er sikkert mange skærme på skolen, som eleverne
også kan kommunikere gennem.
Ud fra ovenstående, står det klart at det er helt centralt, at skolen er tydelig om dens værdier for, hvordan
vi omgås hinanden – både på skolen og på nettet. Vi vurderer, at det er vigtigt at forholde sig til og være på
forkant med udviklingen og løbende opdatere vores værdisæt i forhold til denne udvikling. Vi vil gøre en
målrettet indsats for at vores værdisæt gøres levende og synligt for hele skolen; både elever, forældre og
medarbejdere. Vi ser det som en oplagt mulighed for at integrere værdisættet i vores nuværende
antimobbestrategi og derved opdatere denne ud fra en digital synsvinkel.
Vi vil på Sankt Helene Skole arbejde for:
•
•

At være forebyggende gennem en synlig interesse, italesættelse af og forholden sig til elevernes
digitale liv.
At skabe tillid og tryghed mellem lærere, elever og forældre således at det nødvendige
fundament for samarbejdet omkring digitale problemstillinger sikres.

Forankring af det digitale værdisæt
Nedenstående tiltag skal være med til at forankre vores digitale værdisæt og gøre dette til en naturlig del af
skolens hverdag:
•
•
•
•

Alle ”nye” klasser på trinnene er forpligtet til at arbejde med materialet Vær Digital. I 2019 hedder
det så 3b og 3a for Mellemtrinnet og 7. årgang for Udskolingen.
Digital dannelse, trivsel og adfærd tages op på forældremøder og eventuelt skole-hjem-samtaler.
Klassernes digitale trivsel diskuteres på team niveau.
Den første fredag i marts afholdes Trivselsdagen, hvor der bliver sat fokus på at skabe trygge
fællesskaber på tværs af hele skolen.

Vi vil formidle vores digitale værdisæt ved:
•
•
•

at elevrådet præsenterer det digitale værdisæt i klasserne
at der udformes plakater med udsagn fra elevernes input som hænges op på skolen
at det digitale værdisæt bliver gjort tilgængelig på skolens hjemmeside

