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God adfærd for online-undervisning 
Gældende for 0.-9.årgang 
Marts 2021 

For at sikre god adfærd når vi er sammen online, er det vigtigt at både børn/unge, medarbej-
dere og forældre i fællesskab bakker op.  
Det er vores ønske og forventning, at alle støtter op og aktivt agerer med udgangspunkt i dette 
sæt af retningslinjer for god adfærd online. 
 
Vejen til god online-adfærd 
 

• Vi sidder et roligt sted, når vi deltager i online-undervisning 
• Vi møder friske op til onlineundervisning og er klar på samme vis, som når vi møder fy-

sisk ind på skolen 
• Vi har altid tændt skærm, undtagen hvis andet er aftalt med lærer/pædagog 
• Vi rækker hånden op, når vi vil sige noget 
• Vi slukker vores egen mikrofon, når vi ikke selv er på 
• Vi kigger på skærmen 
• Vi taler pænt til og om hinanden 
• Vi skriver respektfuldt til og om hinanden 
• Vi deltager aktivt, både når vi selv er på, og når der skal lyttes til andre 
• Vi laver ikke andre ting, mens der er onlineundervisning, fx spil, chatter eller andet 
• Vi forstyrrer/generer ikke andre der er på 
• Vi fremhæver ikke, eller smider andre ud af online-rum/møder 
• Vi bruger chatfunktionen efter aftale med lærer/pædagog, og i relation til det vi arbej-

der med 
• Vi muter ikke andre 
• Vi optager ikke andre, tager ikke billeder af andre eller deler billeder/optagelser uden 

tilladelse fra personerne der er med på billeder/optagelser 
 
Brug af udstyr/devices, online retningslinjer 
 

• Devices bruges kun efter aftale med lærer/pædagog 
• Devices er altid opladt, opdateret og klar til brug 
• Vi passer på vores udstyr/devices 
• Vi giver besked til forældre eller lærer/pædagog, hvis devices er i stykker eller driller 
• Hvis du kommer i kontakt med online-sider der viser upassende/mærkeligt indhold, en-

ten på dit device eller hos en anden, skal du lukke ned og sige det til en voksen med det 
samme 

• Du lægger kun private oplysninger ud online i samråd med en kendt voksen 
• Online-møderum er kun til brug af mødedeltagere inviteret af mødeleder; links og 

invitationer må ikke deles med andre. 


