Nätpolicy Linghedsskolan
På Linghedsskolan arbetar vi aktivt med Internet och publicerar många saker på “nätet”, vilket
är till viss del en utmaning eftersom utvecklingen går mycket snabbt. Det innebär att alla
pedagoger på skolan har diskussioner om fördelar och nackdelar med nätet. Vårt
övergripande syfte är att utbilda “webbsmarta elever”.
PUL (lagen om personuppgifter).
 Våra elevers målsmän måste samtycka om att deras barn får bli publicerade på
internet.
 Vi använder Falu kommuns blankett för samtycket.
 Vi publicerar aldrig bild och namn samtidigt.
 Vi strävar efter att bilderna är så “anonyma” som möjligt, ex undviker vi efternamn.
Publicera skolarbeten
Vi har en pedagogisk tanke med att publicera skolarbeten på nätet. Vi tror att om det finns
“riktiga” mottagare av skolarbeten så vill eleverna höja kvalitén på sina arbeten. Det blir
“viktigt på riktigt”. Det är alltså skolarbetet som ska vara i fokus, inte enskilda elever.
För det använder vi oss av två klassbloggar. Bloggarna drivs av Webbstjärnan som är en del
av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) som har ett statligt uppdrag att utveckla
internetanvändningen i skolan. Det innebär att det finns tydliga regler för publicering och att
det är det är fritt från reklam.
Skolarbeten kan innebära text, bild och film. Det är skolans personal som är administratörer
på bloggarna och alla inlägg och kommentarer måste godkännas av dem innan de publiceras.
Texter och bilder laddas upp på bloggarna medan filmer länkas via Youtube. Skolan har egna
offentliga youtubekonton.
Undervisning om nätet
För att utbilda webbsmarta elever gör vi många olika saker:
 vi för konstanta samtal om hur man ska vara på nätet och att det är samma regler som
gäller där som i verkliga livet. Så om det skulle uppstå någon situation, ex en
kränkande kommentar på nätet, så behandlar vi den lika som om det hänt på en rast.
Dvs reder ut vad den kommentaren står för och vidtar lämpliga åtgärder.
 med hjälp av Webbstjärnas guider utbildar vi eleverna i Creativ Commons och vad
upphovsrätten innebär.
 vi har också riktad undervisning om fenomen som nätmobbing och grooming i 46:an.
Den undervisningen sker ofta utifrån vad som är aktuellt i media.

