Dybkærklubbens mediepolitik:
Overordnede mediepædagogiske overvejelser:
Medierne i Dybkærklubben er følgende: Tv, computere med internet, Xbox, Playstation og
Nintendo Wii. Endvidere er der Trådløst netværk tilgængeligt. Tingene har vi fordi det er en del af
kommunikations og mediesamfundet. Og fordi det er noget børnene udviser stor interesse i at bruge
alene eller for det meste sammen med andre.
Tingene er placeret således skærmene er synlige, hvilket bevirker at det udelukkende er lødigt det
der foregår, både med hensyn til sprog, billeder, spil osv.
Vi holder os ajour med medieforbruget gennem observation og dialog.

Overvejelser om sundhed, misbrug o.s.v.:
Fritidsklubbens medlemmer kan benytte en pc eller spilkonsol 1 time om dagen fordelt på 2 gange
½ time, i løbet af dagen. Endvidere er der en naturlig begrænsning i forhold til antallet af medier.
Observerer vi et overforbrug hos et barn, tages en dialog, først den enkelte, og er der en generel
bekymring tager vi det op til vores samling med børnene. Der kan også blive tale om et samarbejde
med forældrene.

Digital mobning:
Forebyggelse sker gennem generel dialog omkring emnet enten med den enkelte, grupperinger eller
ved samlinger, hvor klubbens holdninger gøres tydelige overfor børnene.
Endvidere opfordrer vi forældre til at kontakte os, hvis ens barn er udsat for digital chikane.
Opfølgning prøver vi, ved at følge op på tingene med offeret og udøveren. Vi spørger ind til
oplevelsen og får hørt begge parters version af historien, derefter prøves der på at starte en dialog
parterne imellem mens en voksen sidder med.

Spil på nettet:
Børnene bestemmer selv hvad de spiller af gratis spil på nettet, men vi er opmærksomme på hvad de
sidder og spiller når de sidder ved computerne, kigger ind til dem når de sidder der, og spørger
interesseret ind til det de nu sidder og spiller.
Vi har ingen filter på computerne, men er opmærksomme på hvilke spil, der benyttes. Vi mener at
det at bruge en computer er en læringsproces og at vi som voksne skal vise tydelige holdninger og
en god etik. Vi bruger os selv og tager dialogen med barnet i stedet for at bruge filtre og diverse
forbud..

Internet:
I Dybkærklubben er der internet adgang fra alle computere i klubben.
God netetik i klubben er at børnene fører et ordentligt sprog, og ikke chikanerer andre på nettet.
Børnene skal lære hvor grænsen til det acceptable er. Vores fornemste opgave er at lære dem god
etik på nettet.
Medlemmerne kan frit chatte over nettet. Observeres der problemer, går vi som personale, i dialog
med børnene omkring løsning af eventuelle konflikter.

TV og film:
Det ses film 1-3 gange om måneden. Nogle gange planlagt andre gange, hvor børnene er med til at
udvælge film, andre gange er det de voksne der vælger en film ud fra en pædagogisk vinkel. Med
hensyn til fjernsyn er der fri adgang til DR. Programmer og tv2.
Som udgangspunkt følges Medierådets aldersmærkning for film,.

Mobiltelefoner:
Med hensyn til mobiltelefoni er der ingen begrænsninger Det er et personligt kommunikations
redskab.
Vi har løbende en dialog med vores medlemmer omkring hvilke spil de bruger, endvidere opdrager
vi dem til at have pli når de spiller og lytter til musik på mobilen.

Trykte medier:
Vi har abonnement på ”Olivia” og” vi unge”.

Forældreorientering:
Forældrene holdes orienteret, hovedsageligt gennem nyhedsbrev, der sendes via skole intra.
Endvidere forventer vi, at I som forældre løbende er i dialog med jeres børn om hvordan de kan
være med til at skabe god medieetik

Håndtering af PEGI mærkning:
I klubben er der spil, der ikke holder sig indenfor PEGI mærkets vejledninger, men der ud fra en
pædagogisk vurdering vil være tilgængelig i fritidsklubben.
Hvis et spil benyttes i fritidsklubben, der er ratet højere end deres alder, vil der være en pædagogisk
begrundelse for at benytte spillet, se mere på www.pegionline.eu/da/

