
Mediepolitik for Esbjerg Realskoles SFO 
 
 
Indledning: 
Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange 
forskellige former for digitale medier. Dette gør sig også gældende i vores SFO, hvor 
børnene blandt andet har tilgang til; Computer, Ipads, telefoner og PS3/4.  
Vi mener det er vigtigt, at  både forældre og personale forholder sig aktiv til børns 
brug af digitale medier. – derfor denne mediepolitik. 

Mål med Esbjerg Realskole SFO´s mediepolitik: 

Vi ønsker af formidle vores pædagogiske overvejelser omkring brugen af digitale 
medier. 

Målet er at øget børnenes digitale dannelse.  

Med digital dannelse forstås der at:  

Børn får viden og kompetencer inden for brugen af digitale medier, her tænker vi 
blandt andet på spilleregler, normer, konsekvenser og redskaber til at kunne begå̊ sig 
i den digitaliserede verden 

Dette mål vil vi opnå ved at:  

• -  Børnene i SFOèn har tilgang til de digitale medier.  
• -  De digitale medier bliver en integreret del i SFOéns aktiviteter.  
• -  Der er retningslinjer får brugen af de digitale medier.  
• -  Det pædagogiske personale vil vejlede og guide børnene i deres brug af de 

digitale medier og enheder. 

 

Retningslinier/regler for SFO-børnene (Førskole, 0.1.2.klasse) 

• Playstation: Pigerne må spille tirsdag og torsdag. Drengene må spille mandag 
og onsdag. Fredag er fælles spilledag. Spilletid er 30 min. pr. Barn/gruppe 

Børnene må højst opholde sig i ”spilleområdet” i en time. 

• PCér – må ikke medbringes/benyttes i SFO tiden. 
• Telefoner skal blive i tasken i SFO tiden. 



• Ipads/Tablets må medbringes om fredagen. Det er forældrenes valg og ansvar 
om deres barn må medbringe Ipads/tablets.  

 

Retningslinier/regler for Pusterums-børnene (3. Og 4. Klasse – 2.klassserne fra 
uge 8) 

• Playstation: Børnene kan frit skrive sig på tavlen – spilletiden er max 30 min. 
• PCér: Det er forældernes valg og ansvar om deres barn medbringer PCér. I så 

fald er der ingen restriktioner om spilletider.  
• Telefoner: Det er forældernes valg og ansvar om deres barn medbringer 

telefon. I så fald er der ingen restriktioner om spilletider. 
• Der må ikke offentliggøres, deles og kopieres videoer/billeder igennem de 

digitale medier. 
• Kamera, video og lydoptagelser må kun bruges intern hvis de deltagende er 

indforstået 
• Ipads/Tablets; Det er forældrenes valg og ansvar om deres barn må medbringe 

Ipads/tablets. I så fald er der ikke restrektioner på hvor lang tid barnet må sidde 
med sin Ipad/tablets. SFO´en har 2 Ipads tilgængelige for børnene som de kan 
på skift låne af 30 min. varighed.  

 

Aldersmærkning:  

Det er altid de voksnes vurdering hvilke spil/apps der er ok, dette med udgangspunk i 
PEGI´s aldersmærkning, der tydligt mærkes til den aldergruppe, de bedst egner sig til 
i overensstemmelse med indholdet. Aldermærkningerne er en vejledning til 
forbrugerne og en hjælp til at belutte, om spillet/appen er egnet til deres barn. Vi 
vurdere oftets at PEGI 7 er egnet til SFOéns børn. 

 

Da fx. Facebook, Twitter,Snapchat, Instagram og Musical.ly er forbeholdt børn over 
12 år er dette ikke tilladt at anvende i sfoén. 

 

 



Vores reflektioner og overvejelser; 

Vi har valgt ikke at have filtre på vores enheder. Vi ser dialogen, som en vigtig del af 
børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de 
problematikker og konskvenser, der kan opstå, hvis eksempelvis de bevæger sig ind 
på en ikke aldersvarrende spil eller en uheldig  side.  

Vi ser de digitale medier som en social aktivitet og vores mål er udover, at de øger 
deres digtale dannelse, også udvikler og øger forskellige kompetencer og færdigheder 
gennem brugen af digitale medier. Herunder tænker vi blandt andet på: 

• Samarbejde 
• Lytte, repektere og anderkende andre 
• Kreativitet 
• Gå på mod 
• Fordybelsen og koncentrationsevne. 

 

Afrunding; 

De voksne vil til en hver tid bruge sin sunde fornuft og vil ved overtrædelse af 
reglerne, vurdere om barnet skal ”miste” sin spilletid, eller få en karantæne ud fra 
overtrædelsen karakter. 

Hvis overtrædelsen af reglerne forkommer på egne enheder forbeholde vi os retten til 
at inddrage enheden til dagen er omme. 

I ferietiden kan der laves særregler, som de tilstedeværende voksne aftaler.  

Udarbejdet af personalet okt. 2017 
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