Overordnet digital vision og eSikkerhedspolitik på
Sct. Jacobi Skole
På Sct. Jacobi Skole arbejder ledelse og medarbejdere frem mod det fælles mål:

At skabe en god arbejdsplads med trivsel for alle medarbejdere og kvalitet i opgaveløsningen.
At det digitale udviklings- og læringsrum på Sct. Jacobi Skole understøtter alle elevers læring,
trivsel og chancelighed.

De digitale medier og læremidler har nu fundet vej ind i klasselokalerne. På Sct. Jacobi Skole har vi
haft fokus på digitalisering, indkøb, efteruddannelse m.m., og der er taget de første skridt mod
udvikling af en digital didaktik og læringstilgang i alle afdelinger på skolen.
Vores fokus er at fremme alle børns lærelyst og udfordre den pædagogiske praksis gennem bl.a.
brugen af digitale læremidler. Vi skal som skole designe og undervise i sikre læringsmiljøer, hvor
teknologien anvendes aktivt i elevernes udvikling og læring.
Ambitionen er, at alle elever skal udforske den digitale verden og dens muligheder. IT og digitale
medier er en fuldintegreret del af livet, og vores vision er at udnytte disse muligheder samt integrere
digitale medier i elevernes leg, udvikling og læring. Målet er, at alle elever på Sct. Jacobi Skole får
IT-færdigheder og kompetencer samt digital dannelse, hvor de lærer at bruge IT og digitale medier
på en vidensudfoldende og klog måde.
Målet er ligeledes at gå fra at have fokus på aktivitet til at have fokus på effekten af elevernes brug
af IT og digitale medier. Det betyder, at der skal være et stærkt målrettet fokus på effekten,
kvaliteten og en proaktiv stræben efter at anvende metoder, tilgange og arbejde i efteruddannelse og
indkøb af materiel, der virker og fremmer IT-visionens fulde udfoldelse.
Visionensstrategien skal desuden være med til at understøtte det store udviklingspotentiale, der
ligger i den fremadrettede indsats med digitalisering i skolen – indeholdende sikre læringsplatforme
og samarbejdsplatforme.
 Skolen anvender IT-teknologi for at øge elevernes læring og trivsel og derigennem udvikle
digitale kompetente børn og unge
 Undervisning i digital dannelse i alle afdelinger
 Bruger sikre lærings- og samarbejdsplatforme
 Alle medarbejdere har viden om og kompetence til at udnytte IT og medier i alle
driftsmæssige og pædagogiske forhold
 Ledelsen styrker indsatsen omkring brugen af IT og medier i skolen
 Alle elever fra 3. klassetrin har deres egen device (PC)

Handleplan for eSikkerhedspolitik på Sct. Jacobi
Skole
Hovedtema

Eleverne skal kunne begå sig i et moderne vidensamfund og i en digital
kultur. Ikke bare som forbruger af det digitale, men også som producenter
af, i og med det digitale.

Mål/indsatsområde

Det er målet, at eleverne bliver digitalt dannede, har
kommunikationskritiske kompetencer og anvender IT, medier og digitale
værktøjer sikkert, effektivt og naturligt i en undervisning, hvor elevernes
læringsmål, motivation og trivsel fremmes.

Delmål

 Eleverne er digitalt dannede
 Eleverne har kommunikationskritiske kompetencer
 Eleverne anvender IT, medier og digitale værktøjer sikkert,
effektivt og naturligt
 Sikre læringsplatforme understøtter arbejdet med IT og læring

Målgruppe






Indsatser

Elever
Pædagogiske medarbejdere
Skolens ledelse
Vejledere og eksterne samarbejdspartnere

Indsatserne med den digitale udvikling prioriteres i de respektive
klasseteam i forhold til de planlagte forløb.
Der arbejdes bl.a. med digital dannelse ved, at eleverne skal forholde sig
til at begå sig sikkert, etisk og socialt på nettet. Samt at eleverne tilegner
sig færdigheder i at være kritisk og effektiv i deres læsning og søgning på
nettet.

Inspiration til
læringsforløb

Inspiration til læringsforløb:

 https://xn--brneulykkesfonden00b.dk/uploads/documents/kampagner/hjemmet/andersand/sikkerhed.pdf
 https://www.medieraadet.dk/medieradet/sikker-internet-dag-2019
 https://xn--sgsmart-q1a.dk/#/home?view=frontpage
 https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/showunitplan/?unit_plan=9179767f-ba72-dd84-f1f84c27d5e9f061&is_preview=1
 https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
 https://www.esafetylabel.eu/web/guest/etwinningschools
 https://emu.dk/htx/studieomradet/informationssogning/kildekritikpa-nettet

Politik for mobiltelefoner for Sct. Jacobi Skole
For at skabe de bedste rammer og læringsrum for eleverne, hvor de lærer mest muligt i skolen, har
vi valgt at indføre "Mobilfri undervisningstid". Dvs., at alle elever skal aflevere deres
mobiltelefoner til deres lærere inden timens start, hvor de derefter vil blive opbevaret i klassens
"Mobil-hotel" på lydløs/flytilstand.
Eleverne fra 7. til 9. klasse får udleveret deres mobiltelefoner i pauserne. Efter pauserne afleverer
eleverne igen deres mobiltelefon til deres respektive lærere.
Eleverne fra 4. til 6. klasse kan få udleveret deres mobiltelefon til at foretage mobilpay i skolens
kantine i spisepauserne.
Eleverne fra 0. til 3. klasse har mobilfri skole – og SFO tid.
Hvis det vurderes af læreren/pædagogen, at mobiltelefonen skal bruges i undervisningstiden, vil
eleverne få dem udleveret til disse specifikke opgaver. Mobiltelefonen skal ikke bruges som
lommeregner i matematik - vi forventer, at alle elever har en lommeregner med, da det er det, der
skal bruges til eksamen.
Der kan i særlige tilfælde aftales med en lærer/pædagog, at en elev har en åben mobiltelefon ved
hånden.

