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For Høje Kolstrup Skole er det centralt, at alle trives og er en del af fællesskabet. Høje 

Kolstrup Skoles politik for sociale medier er retningsgivende for god adfærd og angiver 

pejlemærker for, hvordan god trivsel opnås på skolen. Det en del af elevernes almene 

udvikling og dannelse, at de skal udvikle evnen til at kunne ”være sammen” med 

andre på en ordentlig måde, uden fysisk at være det samme sted.  

 

HKS´s definition af sociale medier: 
 

Ved sociale medier forstås medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et 

socialt sammenspil online. F.eks. ved brug af mobiltelefoner, tablets m.v.. 
 

HKS´s definition på ”chikane i sociale medier” 
 
At der på et eller flere sociale medier fremkommer trusler, billeder, mobning, tilsvining 

eller urigtige påstande - for at skade nogens omdømme eller genere nogen. 
 

De sociale medier er bl.a.: 
 
Internetfora, blogs, Facebook, snapchat, Messenger, podcasts og sms, Twitter, 

Instagram m.m. 

 

 

Høje Kolstrup Skole har følgende holdning for brug af digitale medier og 
kommunikation: 
 

På Høje Kolstrup Skole tolereres mobning ikke. Man respekterer hinandens grænser. 

 

Eleverne er opmærksomme på og kan vurdere konsekvensen af at eksponere, 

fremsende eller dele forskellige former for ytringer og påstande i det offentlige rum. 

 

Eleverne meddeler eller deler ikke noget via digitale medier, som sårer eller skader en 

anden person.  

 

Eleverne lærere, at mobning via digitale medier har alvorlige konsekvenser for andre 

end den mobbede. Mobningen er moralsk forkvaklende og rykker på grænserne for, 
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hvad der er rigtigt og forkert hos alle - uanset om man er mobberen eller den passive 

tilskuer.  

Eleverne kender det personlige ansvar og de strafferetslige forhold i forbindelse med 

at sende eller dele informationer ud i det åbne rum. 

 

 

Høje Kolstrup Skole har følgende holdning ved misbrug af sociale 
medier i forhold til elever: 

 

Ved misbrug af sociale medier til chikane af elever på skolen, træder skolens 

mobbepolitik i kraft.  

 

En elev har ret til at sige fra, når vedkommende føler den personlige grænse er nået.  

Fællesskabet er forpligtet til at sige fra når andre elever udsættes for chikane på de 

sociale medier. 

 

 

Høje Kolstrup Skole har følgende holdning ved misbrug af sociale 

medier i forhold til ansatte: 
 

Misbrug af sociale medier til chikane af personale er ikke en privat sag for den 

forurettede. Et overgreb mod en enkelt medarbejder behandles som et overgreb mod 

skolen. Et offer har krav på nødvendig støtte. En medarbejder har ret til at sige fra, 

når man føler, at de personlige grænser er nået. 

 

 

Høje Kolstrup Skole har nul tolerance i forhold til chikane på de sociale medier.  

 

 

 

Politikken for brugen af sociale medier er godkendt: 
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