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Nettbrett, skole-PC og uønskede nettsider 
 
Flere barneskoler i Oslo har innført iPad på lavere trinn (1. – 4.). Mange av disse skolene har mottatt 
henvendelser fra foresatte, som er bekymret for at elevene får tilgang til uønsket innhold på iPadene, 
både hjemme og på skolen.  
  
Skolene må sørge for at elevene ikke bruker iPadene på uønsket vis mens de er på skolen. Det finnes 
imidlertid ikke et sentralt nettfilter i Osloskolen.  
  
Utdanningsetaten har tidligere utredet bruk av ulike tekniske løsninger for å kontrollere/filtrere 
elevenes bruk av digitale enheter. Det finnes mange ulike tekniske løsninger og alle har sine 
svakheter og styrker. Da dette ble sett på, var konklusjonen at UDE utsetter videre utredning i 
påvente av føringer fra en nasjonal utredning, som pågår. Det vil være uheldig å implementere én 
spesifikk teknisk løsning mens vi venter på en anbefaling fra nasjonalt hold.  
  
Når elevene bruker nettbrett på fritiden, er det opp til den enkelte familie å sikre at iPaden brukes på 
en trygg måte. Det er for eksempel mulig å aktivere barnefilter på private nett. I tillegg kan barnas 
tilgang begrenses til visse perioder av dagen, hvor de foresatte er tilstede. Hvordan dette gjøres, vet 
internettleverandøren.  
  
Selv om det ikke er et sentralt nettfilter i Osloskolen, er nettilgangen beskyttet av et 
nasjonalt filter som vedlikeholdes av Kripos. Dette filteret blokkerer innhold med seksuelle overgrep 
mot barn. Tilsvarende filter benyttes også av de fleste internettleverandører i Norge.   
  
Den viktigste måten å hindre at barn bruker internett på uheldige måter, er likevel å lære dem opp i 
nettvett og trygg bruk av nett. Vi oppfordrer til at temaet diskuteres både på skolen og i hjemmene , 
slik at elevene opplever at alle voksne rundt dem er opptatt av at de skal bruke internett og digitale 
enheter på en trygg måte. 
  
Selv om UDA venter på den nasjonale utredningen, ser Utdanningsetaten at det vil være en fordel å 
ha egne erfaringer med kontroll- og filterfunksjonalitet på iPad og i administrasjonsløsningen for 
iPad. Vi vil derfor sette i gang en pilot på utvalgte skoler, hvor filterfunksjonalitet prøves ut. Når det 
senere skal tas en beslutning om hvordan Osloskolen skal forholde seg til kontroll og filtrering, vil 
resultatene fra piloten utgjøre en del av faktagrunnlaget, sammen med innspill fra nasjonalt hold, og 
eventuell ny forskning som er kommet til i mellomtiden.  
  
Vi vil ta kontakt med noen skoler om å pilotere ulike løsninger. Piloten vil ha oppstart våren 2018 og 
gjennomføres i samarbeid med skolen og aktuelle leverandører. Det vil bli gjort en ny vurdering 
knyttet til videre valg innen utgangen av 2018. 
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