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Skolelederbrev, marts 2019 
 
Generalforsamling d. 9.april, kl. 19.30 2019 
Der er udsendt indkaldelse til Klostermarksskolens årlig generalforsamling. 
Se indkaldelse på forældre-Intra og husk tilmelding.  
Se bilag med debatoplæg (nedenfor). 
 

Vi håber at se rigtig mange forældre! 
 
 
Digital strategi, Fortnite m.m. 
Som jeg nævnte i sidste måneds skolelederbrev, så arbejder vi på skolen med skolens ”Digitale 
strategi” eller Cyber-strategi” (se skolelederbrev, februar 19). 
Dette emne vil blive drøftet på skolens generalforsamling, og som oplæg hertil vedhæftes to bilag 
til inspiration for forældre. 
 
 
 
Tilmelding til Aalborg Kulturskole 2019-20 
Der er udsendt program på ForældreIntra for Aalborg Kulturskole for næste skoleår med 
tilmeldingsfrist d. 8. april.  
Der er mange gode tilbud indenfor musik, drama og billedkunst. En del af undervisningen finder 
sted her på skolen efter skoletid. 
Vær opmærksom på, at der er rift om pladserne og ventelister til flere soloinstruement-
undervisning, men der er også fag/instrumenter, hvor der er god plads, så kig grundigt efter 
mulighederne i kulturskolens tilbud. 

  
De bedste hilsner 
 
Lars Peter 
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Bilag til Skolelederbrev, marts 2019 
 
Digital strategi og Fortnite. 
Vi ønsker at give Klostermarksskolens elever gode vaner og adgang til de mange muligheder, som 
det digitale univers byder på. Både her og nu og i den fremtid, som vi uddanner børnene til. 
 
Et element i disse overvejelser er elevernes digitale dannelse som bl.a. behandler omgang med 
digitale spil og online konkurrencer både i skoletiden og i fritiden, og som i stigende grad griber ind i 
elevernes sociale adfærd og fællesskab. 
Derfor er dette emne sat på dagsordenen af bestyrelsen til åben drøftelse på generalforsamlingen 
d. 9.april. 
Det er et emne, som i dag har bred bevågenhed i grundskolen i Danmark, og vi lader os naturligvis 
inspirere af andre. Til inspiration vedhæfter vi en folder, som er udgivet af skolelederforeningen 
 
Aktuelt er det her på skolen Fortnite, som fylder meget i børnenes dagligdag og bevidsthed. Det har 
været andre, og der kommer sikkert flere i fremtiden. Disse spil bliver mere og mere raffinerede i 
deres design og evne til at fascinere og optage på en måde, så det kræver medvirken fra forældre 
for at hjælpe med at sætte rammer og grænser for børnenes spil. 
Selvom det meste spil foregår i fritiden, så fylder det i skolen. Nogle børn spiller sammen og skaber 
online relationer, konkurrencer og konflikter, som de tager med i skole. Vi oplever eksempler på at 
børn spiller i stedet for at sove eller lave lektier. Vi oplever, at børn spiller spil, som er beregnet for 
større børn, pga. dramatiske universer med vold, våben og konflikter, som mange computerspil for 
større børn indeholder. 
Nedenstående tre elementer, som vi gerne vil drøfte med forældre på Generalforsamlingen: 

1) Digitale vaner i fritiden er en privat sag, men hvilke anbefalinger kan vi melde ud fra skolen 
for at sikre læringsparate elever og skabe en god udvikling af social dannelse og fællesskab. 
F.eks. anbefalinger til rammer og begrænsninger for elevernes brug af 
computerspil/mobiltelefon i fritiden.  
 

2) Hvordan kan skolen være proaktiv og vejlede børn og forældre i digitale vaner og dannelse, 
herunder omgangen med populære computerspil/mobiltelefoner i fritiden. 
 

3) Hvor restriktive kan vi som skole være og hvilke konsekvenser kan vi drage, hvis overdreven 
spilaktivitet hjemme og i fritiden har konsekvenser for et barns skoletid eller forstyrrer 
undervisningen og dermed andre børns skoledag.  
 

Vi ser frem til en spændende drøftelse. 
De bedste hilsner 
 
Ledelse og bestyrelse 
Klostermarksskolen 


