Sociale medier i Paddehatten
Vejle kommune har lavet nogle vejledninger og gode råd omkring de sociale medier som vi gerne
vil støtte op om i Paddehatten.
Når man bruger sociale medier og er offentlig ansat er det vigtigt at tænke sig om. De sociale
medier er ikke et privat forum. Alle kan læse det du skriver, bearbejde og videresende det. Du er
forpligtet til at overholde din tavshedspligt og kommunens IT-sikkerhedspolitik.

Gode råd om hvordan du færdes på de sociale medier

1. Tænk over hvad du lægger ud – der er ingen fortrydelsesret
2. Opfør dig på de sociale medier, som du gør på jobbet – hav den samme respekt over for
arbejdspladsen, kollegerne og chefen på nettet som i virkeligheden.
3. Læg ikke billeder eller oplysninger ud om andre, Jf. persondataloven, hvis, så spørg om lov
inden du offentliggør information om andre.
4. Skift dit kodeord ofte – så minimere du risikoen for at blive hacket
5. Brug ikke din almindelige mail – opret en særskilt mailadresse fx hotmail eller gmail, som
du bruger på de sociale medier. Du kan f.eks. lukke en hotmail, hvis den pludselig bliver
mål for spam og virusangreb.
6. Lad dig ikke lokke af annoncer – du kan ikke vide hvad der gemmer sig bag den enkelte
annonce
7. Overvej hvilke applikationer du vil bruge – det kan være svært at gennemskue, hvilke
informationer der bliver trukket ud af din profil, og hvad de bliver brugt til.
8. Opret vennelister – og overvej hvem der må gøre hvad på din profil. Opdel evt i familie,
venner kollegaer.
9. Kort sagt: skriv med omtanke – også på de sociale medier

HUSK
-

-

Vær opmærksom på, at du via din ansættelse i Vejle Kommune har tavshedspligt, og tillige
kan have en udvidet underretningspligt. Det betyder fx at en pædagog, der er ’venner’ med
et barns forældre ikke må videregive tavshedsbelagte oplysninger om fx andre børn, og at
pædagogen skal indgive underretning, hvis pædagogen bliver bekendt med situationer i
familien, - også selvom forældrene har en opfattelse af, at det de skrev/postede på
Facebook, var i et privat forum.”
Du bliver tilgængelig 24/7 ”Skal børnene egentlig på tur i morgen?” (en besked over
messenger søndag aften).

-

-

Tænk over at du deler private oplysninger med forældrene. Vi har en professionel relation
som ikke er det samme som en privat relation. Det er legalt at sige nej i den professionelle
relation
Vi opfordrer til at man tænker sig om, passer på sig selv og så vidt det er muligt adskiller sit
arbejdsliv og privat liv.
Tag stilling til hvorfor I siger JA inden i godkender
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