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IT POLITIK SFO
En enstemmig personalegruppe har januar 2013 besluttet sig for at supplere vores fritidstilbud om med
muligheden for at benytte sig af IT. Nærmere bestemt iPads. Vi har indkøbt 11 iPads til SFO-delen, og har
drøftet hvordan vi vil forholde os til det i fritidssammenhæng.
Det er vigtigt for os at understrege at det på ingen måde er vores hensigt at lade elektronikken overtage
vores gode ude og bevægelsesaktiviteter – men derimod blot supplere op med noget der er yderst relevant,
spændende og udviklende for børnene. Nedenfor vil vi skitsere vores tilgang i en punktform.
Idégrundlag
Vi forsøger dagligt at udfordre Jeres børn på mange forskellige plan, både kreativt, fysisk og intellektuelt.
Palletten er usandsynlig stor, og vi mener det er vores opgave at vinkle vores pædagogiske arbejde på flest
tænkelige måde. Herunder bliver iPads nu en del af vinkelsamlingen.
Vores mål er at skabe ”verdensmestre” der kan forholde sig til verden omkring dem – samt være i stand til at
indgå i fællesskaber i så mange forskellige areaner som muligt.
Der er mange der er gode til sport, kreative værksteder og musik – men vi er også opmærksomme på at der
uden tvivl vil være børn, hvis rette element, er den elektroniske legeplads. Flere års erfaring har vist at
hierarkierne kan bevæge sig alt efter hvad man foretager sig, og at der kan dannes nye venskaber,
fællesskaber og legepladser ved at implementere det elektroniske element i det pædagogiske og
læringsmæssige arbejde.
Platform
Idéen med vores platform er netop fællesskab og kreativitet. Derfor vil vi altid sikre at ”legen” med iPads
kommer til at foregå i en gruppe – suppleret af en vejledende voksen. Med andre ord lader vi ikke bare
børnene tage dem med og gå i hver deres retning til fri leg på ubestemt tid. Vi har som udgangspunkt IKKE
dedikeret et sætligt lokale til leg med iPads, men kan på sigt gøre det.
iPads er på INGEN måde tiltænkt udelukkende at være til spil! Dog kan man også bruge dem til at spille spil
på.

Pædagogisk set forholder vi os i alle henseender til hvad der giver mening og hvad der ikke gør!
RETNINGSLINJER FOR BRUG AF iPADS I SKÆGKÆR SFO:
Børnene kommer maximalt til at spille på iPad 30 min. Pr. dag.
I kreative sammenhænge kan tiden variere (filmoptagelse, fotografering, læsning mm.) Det er på
ingen måde sikkert de vil blive fundet frem hver dag. Bliver mest brugt i perlekrogen.
Børnene vil altid være i selskab med en professionel vejledende voksen.
Vi ønsker at sikre at indholdet af deres leg med iPads er hensigtsmæssig – ganske som i
legerummet, på boldbanen og i gymnastiksalen..
Det er udelukkende personalet der kan indkøbe spil/apps.
Børnene kan foreslå, men i sidste ende er det de voksne der styrer indkøbene.
Vi tillader YouTube og i og med legen altid er i selskab med en voksen.
Det er vigtigt at stimulere børnenes egen tilgang til hvad Youtube og nettet kan bruges til som
helhed.

Vi tillader MovieStarPlanet såfremt børnene har en profil der er oprettet i samtykke med Jer!
Denne portal lader børnene interagere med hinanden på en anderledes og spændende måde. Vi er
med hele vejen og kan på den måde vejlede i hvad man skriver og ikke skriver – samt hvem man
skriver og ikke skriver med.

Vi tillader på ingen måde at børnene ser film og tv på iPads.
Viaplay, Yousee, spillefilm eller serie-afsnit på Youtube er ikke tilladt.
YouTube klip der skildrer folk der kommer til skade, er ikke tilladt.
Oprettelse af profiler på Facebook, MovieStarPlanet mm. Sker ikke i SFO.
HVIS børnene har en profil tager vi udgangspunkt i den er oprettet med Jeres samtykke og
vejledning.
Børnenes login til forskellige sider skal IKKE deles med andre.
Det er på ingen måde tilladt at spille spil der koster Jer penge.
Online-spil der udelukkende kan spilles ved at forældre har finansieret det, skal ikke spilles i SFO.

Som udgangspunkt vil vi gerne frabede os at børnene tager deres egne iPads med i SFO.
Der kan dog forekomme dage hvor vi beder en gruppe medbringe deres egen, eksempelvis ift. et projekt,
alternativ legedag eller andet.
MOBILTELEFONER I SFO:
Vi kan og vil ikke afholde børnene fra at have en telefon i tasken hvis I ønsker de skal. Vi vil dog opfordre
Jer til at bede dem holde telefonen derhjemme da den alligevel ikke skal/må bruges i SFO. Samtidig kan vi
ikke tage ansvar for hvis de bliver væk eller går i stykker, hvilket ville være uheldigt.
Vi har et ønske om at konflikter og anden kontakt til forældre altid går gennem personalet, og derfor skal
alle børn i SFO´en komme til en voksen, hvis der skal ringes hjem, og IKKE gå i egen taske for at ringe.

