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Grefsen skoles kjøreregler for bruk av Teams 
 

De siste ukene har vi innført bruk av Teams på Grefsen skole.  Microsoft Teams 

er en lisensiert og godkjent skole-plattform og skal brukes til skolearbeid. 

Samtaler mellom elevene, som ikke omhandler skole, skal foregå på andre 

plattformer. Det er en plattform med mange muligheter, for å samarbeide og 

samhandle om skolearbeid. Men det kan også misbrukes og skape uønskede 

situasjoner og samhandlinger.  

Chatte-funksjonen gir enhver elev, mulighet til å uttrykke seg. På godt og på 

vondt. Her ber vi foreldre om å følge med og si i fra, hvis ting ikke er greit. 

 

Under følger noen felles kjøreregler, for bruk av Teams på Grefsen skole: 

Og vi forventer at alle elever og foresatte følger opp dette: 

 

 Alt innhold i chatten skal være faglig, det gjelder både skriftlig og på videochat 

 Vis høflighet og god folkeskikk. Vi snakker med de som er med i chatten, og ikke om 

andre. 

 Elever skal si fra til en voksen (foresatte/lærer) dersom det foregår ting på chatten 

som ikke er greit. 

o Ved misbruk av chat-funksjonen kan den sperres for enkeltelever. 

 Snakk på samme måte i chat som du ville gjort ansikt til ansikt. Les det du skriver 

nøye før du sender det ut. 

 «Pling» hele tiden er veldig forstyrrende når man jobber med skolearbeidet, derfor 

er det kun det helt nødvendige, som skal sendes her. 

o Man kan skru av lyd/pling/notifications på chat  

 Det er ikke tillatt å ta opptak eller skjermbilde under en videochat 

 Det er nulltoleranse for digital utestenging og mobbing. 

 Hjelp oss med å følge godt med, ta kontakt med kontaktlærer om dere oppdager 

ugrei språkbruk eller dårlig oppførsel på chatten 

 

Vi håper Grefsen skole klarer å ivareta Teams, som en god plattform for skoledialog, 

hjemmeundervisning/fjernundervisning og et godt skole-hjemsamarbeid. 

Digital hilsen, 

Are Enger 

rektor 

Grefsen skole 


