Retningslinjer for blogs på folkeskolen.dk
Wikipedia om blogs: "En blog (eller weblog) er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte
tekster (indlæg eller poster) med den nyeste øverst. Der er ofte mulighed for, at læserne kan
kommentere de enkelte indlæg. Indholdet kan variere fra det personligt dagbogsagtige til det
politisk debatterende eller tematiske. En blog er ofte knyttet til en person, men kan også deles af
en større gruppe. Den, der skriver/redigerer en blog, kaldes en blogger. Bloggere skriver med
nogenlunde faste intervaller fx hver uge".
En blogger på folkeskolen.dk og de faglige netværk er af Folkeskolen er udstyret med et mandat til
at skrive en fast klumme i mediet. Bloggeren repræsenterer kun sine egne holdninger, men vi har
nogle forventninger til bloggere på folkeskolen.dk:
1. Bloggeren skal bidrage til god debatskik på mediet. Det vil sige lytte og indgå i debat
med dem, som kommenterer - på en konstruktiv måde.
2. Blogs må gerne være provokerende, men samtidig skal bloggen bidrage med ny viden,
nye iagttagelser, nye holdninger eller nye kommentarer inden for det emne, som
bloggeren skriver om.
Vi tilstræber med sammensætningen af Folkeskolens bloggere at repræsentere bredde i både
baggrund, emnevalg og holdninger. Det er chefredaktøren, som har det endelige ansvar omkring
blogs på Folkeskolen.
I øvrigt gælder de generelle debatregler på folkeskolen.dk:
Hjælp os med at sikre en god debattone ved at følge nedenstående retningslinjer, så vi kan få en
debat på folkeskolen.dk, der gerne er polemisk, men også meget gerne konstruktiv!
1) Folkeskolen.dk optager ikke anonyme indlæg. (I helt særlige tilfælde kan der efter
aftale med redaktionen dispenseres fra denne regel)
2) Alle kan oprette en brugerprofil og deltage i debatten
3) Alle indlæg skal overholde gældende lovgivning. Det medfører, at de ikke må indeholde
injurier, og at de ikke må krænke andres ophavsret.
4) Indlæg må heller ikke fremstå useriøse fx med overdreven brug af VERSALER, og de må
ikke indeholde personfølsomme oplysninger om andre mennesker eller grupper.
5) Folkeskolen.dk optager ikke annoncer i netdebatten og dermed ikke tekster, der
reklamerer for kommercielle produkter. Vi tillader således heller ikke links til webshops
eller andre kommercielle sites i indlæg, og redaktionen forbeholder sig ret til at fjerne
sådanne link uden varsel.

