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Martha Hjemmets mediepolitik på Fritidshjemsafdelingen
På Martha Hjemmet ønsker vi en mediepolitik, der understøtter børnenes brug og færdigheder med
de sociale og læringsrettede medier.
Medierne skal anvendes i pædagogisk øjemed. Det vil sige, at den omtanke og refleksion, der skal
være til stede, når vi som institution arbejder pædagogisk med medier, skal være båret af kvalitet
med pædagogisk sigte.
Mål
Målet med en mediepolitik er at skabe klare retningslinjer for anvendelse eller brug af vores medier.





Medier må ikke bruges som en erstatning for det pædagogiske personale.
Medier må ikke være udvalgt tilfældigt.
Medier må ikke kun have en underholdningsværdi.
Medier må ikke være voldelige eller have seksuelle undertoner.

Det betyder:




At medier indgår som pædagogiske redskaber i temaer eller medieaktiviteter der har til formål at styrke individuelle færdigheder eller sociale kompetencer fx teater eller lektiehjælp via
computer.
At medier skal være leg og læring med omtanke, det vil sige have et formål i en særlig kontekst fx turneringer, spil etc.
Alle medier skal klassificeres, så spil og film passer til den pågældende aldersgruppe.

TV: Fritidshjemmet har p.t. en tv-skærm i Caféen, hvor børnene to gange om ugen har mulighed for
at spille Wii og Playstation. Playstation spilles mandag og torsdag. Wii spilles tirsdag og fredag.
Spillene bruges sammen med en pædagog, hvor der kan spilles fodbold, tennis eller danses til populære melodier.
DVD-afspilleren bruges til filmfremvisning en gang om måneden. Det er en tradition, at pædagoger
og børn vælger en film. Børnene introduceres til filmen, og der snakkes efterfølgende om filmen, fx
roller i Busters Verden, Gummi Tarzan mv.
Filmprojekter eller biografleg med billetsalg etc. har været en populær leg/aktivitet som en integreret
del af en længere proces, hvor læring via billetter, tal og koordinering kommer i spil.
Computer
Computerne kan bruges til spil, fx spil der handler om indretning af huse, og spil hvor der gives point
for mål eller score. Computerrummet eller lektiecaféen er åben for spil to gange om ugen i en time
fra kl. 15 – 16.
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Lektiecaféen
Lektiecaféen er åben fra kl. 14 til 15. Tidsrummet skal passes ind efter den nye skolereform, hvor alle
forældre får tilbuddet om, at deres barn kan få lektiehjælp. På nuværende tidspunkt tilkendegiver
forældre eller barn, at de gerne vil have hjælp til deres skoleopgaver. Fritidshjemmet tilbyder hjælpen og tilrettelægger et passende tidspunkt inden eller efter frugt.
Mobiltelefon
Mobiltelefon er som udgangspunkt ikke tilladt at bruge på fritidshjemmet. Hvis der skal aftales noget
med barnet, er det gennem vores institutionstelefon, hvor en pædagog er med ved aftalen, så der
ikke opstår misforståelser eller uhensigtsmæssige aftaler.
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