10 gode råd om
ansattes adfærd på internettet
1

Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i
det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre,
som du gør i et personligt møde

2

Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden
kommunikation i det offentlige rum

3

På skoleintra eller på andre arbejdsgiverplatforme er du professionel.
På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen. Relationerne
lærer – elev og lærer – forældre er en professionel relation – ikke en
privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser
end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og
det professionelle

4

Hvis du af en eller anden grund vil bruge facebook til arbejdsmæssige
formål, så opret en særskilt facebook-konto med din professionelle
identitet

5

Hvis du sender e-mails som privatperson, så lad være med at sende
fra arbejdspladsens e-mailadresse. Det må ikke se ud, som om du
(uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne

6

Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige
arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. Skriv f.eks. ”Jeg er lærer på XX skole, men udtaler mig her som
privatperson…”

7

Tænk dig om, før du lægger billeder ud – overvej, om de skøre billeder
fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år…

8
9

Tjek dine sikkerhedsindstillinger
Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre personers private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og
økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat,
kan der være oplysninger om interne forhold i virksomheden, du ikke
må røbe. For eksempel forretningshemmeligheder, kundekreds eller
samarbejdspartnere

du har stærke følelser over for et indlæg på f.eks. sociale medier,
10 Hvis
så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det – og
svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes din mening skal frem. Du
står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri

