
Retningslinjer for brug af film og andre medier 

Udarbejdet af KA april 2016 

Retningslinjerne gælder for brug i undervisning, pauser, SFO-tid, arrangementer på 

skolen ol.  

Film 

Når der anvendes film følges Medierådet for Børn og Unges anbefalinger: 

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Film/Symbolerne.aspx 

Det betyder, at aldersmærkningen som udgangspunkt følges, men man kan vurdere 

at følge den i forhold til den aldersklasse, årgangen tilhører. Hvis man ønsker at vise 

en film for elever, der ikke følger medierådets aldersgrænse, skal det oplyses til 

forældrene på forhånd, og der skal være alternativ undervisning/tilbud til de elever, 

der ikke må/ønsker at se denne film.  

At eleverne hjemme eller ifølge med forældre uden for skolen ser film, der ikke er 

tilladt for deres aldersklasse, er forældrenes ansvar. 

Dalgasskolen og Blåhøj Skole har indgået aftale om Brug af Spillefilm i Undervisning 

med AVU-medier og kan dermed bruge både danske og udenlandske spillefilm i 

undervisningen. Filmene kan dels streames via mitCFU, folkebiblioteket, DR’s 

hjemmeside og FilmCentralen, men kan også være spillefilm der er købt eller lejet i 

detailhandlen.  

http://www.avumedier.dk/Libraries/Dokumenter/PRODUKTARK_Film.sflb.ashx 

Det betyder, at der i undervisningen kan vises film fra dvd’er eller streames film/tv-

udsendelser fra de nævnte sider.  

OBS: Denne tilladelse gælder ikke andre streamingsaftaler (f.eks. private streamings-

services som netflix, via-play, TV2play, HBO ol.). Disse må ikke bruges, da de kun er 

til brug i private hjem. Ingen af de private streamingstjenester tilbyder skoleabonne-

ment. Det betyder, at du som ansat ikke må bruge din private kode til streamings-

tjenesten, og du må heller ikke må benytte elevers/forældres koder. 

PC spil og digitale platforme 

Når der anvendes pc spil i undervisningen følges PEGI’s aldersmærkning: 

http://www.pegi.info/da/index/id/138/ 

Undervisningsspil og platforme følger som udgangspunkt klassetrinnet. Hvis elever 

har brug for yderligere udfordring, vurderer læreren, om platformen eller spillet er 

egnet. 

At eleverne hjemme spiller spil, der ikke er tilladt for deres aldersklasse, er 

forældrenes ansvar. Spil der er downloadet på elevpc’er bør følge aldersmærkningen. 

Internet, sociale medier mm. 

Ikast-Brande Kommune har ikke et filter på netværket, som beskytter eleverne mod 

f.eks. pornografiske hjemmesider ol., da det i realiteten er umuligt at skærme mod 

alle disse sider og stadigvæk kunne benytte sig af internettets mange forskellige 

tjenester. I stedet opfordres der til supervision af elevernes brug af net-sider.  

Elevers brug af sociale medier i undervisningen følger de pågældende sociale mediers 

retningslinjer og regler, herunder også aldersgrænser. 
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