
Er skolemaskinene trygge for elevene?
Denne huskelisten kan foreldre ta med til skolen 
for å forsikre seg om at skolemaskiner og nettbrett 
ikke viser innhold som er skadelig. Skolen kan 
bruke listen for å kvalitetssikre eget arbeid. Det 

er skoleeier (kommunen) som er ansvarlig, men 
et ansvar ligger også på skolen samt lærerne og 
hvilke apper de ber elevene ta i bruk. Sjekklisten 
under tar ikke opp personvern.

SJEKKLISTE Ja Nei

VET HVA SOM ER SKADELIG:  Kan skolen svare når foreldrene spør hva som defineres 
som skadelige skjerminnslag?

FOREBYGGENDE:  Kan skolen svare foreldrene med konkrete eksempler på hvordan skolen 
arbeider forebyggende mot skadelige innslag?

SKJERMFILTER: Har skolen installert skjermfilter som skal forhindre porno, selvskading, 
bruk av narkotika og andre skadelige innslag på elevenes skjermer?

KVALITETEN PÅ FILTERET:  Kan skolen svare utdypende og konkret om kvaliteten på 
skjermfilteret? Forstår filteret norsk språk? Hvor ofte blir filteret oppdatert? Er filteret laget 
for barn spesielt? Kan skolen opplyse om hvilke innstillinger som er valgt i filteret?

POLITI: Er politiets liste over dårlige sider lagt inn i skolefilteret?

HJEMMEBRUK: Virker skjermfilteret også når eleven bruker skolemaskinen hjemme?

UTENFOR FILTERETS REKKEVIDDE: Har foreldre fått beskjed om hvor filteret ikke virker? 
(Mulige hull der elevene kan legge inn skadelige lenker: e-post, chat, skoleoppgaver, apper.)

YOUTUBE: Har skolen nedskrevne retningslinjer for bruk av Youtube, både for tilfeller der 
læreren viser innslag på storskjerm og når elevene bruker Youtube selv? 

APPER: Driver skolen et arbeid overfor lærerne slik at man reduserer risikoen for at tilfeldi-
ge apper slipper gjennom skadelig innhold ?

ALDERSGRENSER: Har skolen nedskrevet i retningslinjer for lærere at anbefalt alder skal 
holdes ved apper og spill? 

MOBILTELEFONER: Har skolen nedskrevet regler for elevenes bruk av telefoner slik at 
faren for at elevene sender hverandre skadelig innhold i skoletiden er redusert?

NÅR SKADE LIKEVEL OPPSTÅR: Kan skolen vise foreldrene skriftlige rutiner for hva ansat-
te skal gjøre dersom en elev ser skadelig innhold på skjermen?

ÅPENHET: Kan foreldrene få kopi av skolens retningslinjer og oversikt over systemer og 
innstillinger og for hvilke klassetrinn de gjelder for?

Nyttige lenker: Udirs veileder, Tipsliste for skoler,  
Barnevaktens startside for skjermfilter,  
Undersøkelse om skjermfilter (for skoler)

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/veileder-hvordan-beskytte-barn-mot-skadelig-innhold-pa-nett/
https://www.barnevakten.no/tryggere-elevskjermer/
https://www.barnevakten.no/startside-skolefilter/
https://www.barnevakten.no/skoletema/skolefilter-survey-1/

