
30. maj 2016 

Svar til Furesø kommune på Furesøgårds It-politik 
 
Furesø kommune har via pædagogisk konsulent Stina Hendrup bedt Furesøgård om, at redegøre for sin It-
politik ifht multimedier som computerspil og video, på baggrund af en anonym forældrehenvendelse... 
 
Redegørelsen består af; denne status på baggrund af vores It-politik, samt de drøftelser og holdninger der 
har været, suppleret med hvad vi i dag ved… (udarbejdet af leder), et svar som tillæg til Furesøgårds It-
politik, (bilag udarbejdet af souschef), samt Furesøgårds It-politik (bilag udarbejdet i bestyrelsesregi). 
 
Status er følgende: 

 Furesøgård har i nyt multimedie hus spillet Counter Strike i de 2 år, som huset har fungeret...  
 Der er udarbejdet en It-politik i personale- / bestyrelsesregi, i enighed, som er tilgængelig på 

hjemmesiden    
 Vi modtager ca. 130 nye børn (og deres ca. 260 forældre), hvert år... Vi har aktuelt 382 børn (med 

deres mange forældre). Og det har ikke været problematiseret de sidste 2 år...  
 I år har der været 3 forældre henvendelser fra nye forældre, med en kritisk bekymring ifht PEGI 

mm... Denne bekymring er adresseret i bestyrelsen d. 13/6, hvor der er bestyrelsesmøde…  
 Der er forældremøde d. 31/5… 
 Vi har (på den konkrete baggrund) undersøgt hvorledes Counter Strike aktuelt bruges i hele Furesø 

kommune (maj 2016; private, som kommunale), og status er:  
at i FFO1 er der enten ikke computerrum, eller Counter Strike spilles ikke.  
I FFO2 ser det således ud: i de 7 FFO2'er (der er); svarer 5 (71,4 %) at de spiller Counter Strike, en 
(14,3 %) "tror ikke" og en (14,3 %) ”har ikke svaret”... Så mellem 71,4 % og 85,7 %, til 100 % spiller 
Counter Strike i Furesø kommune, i FFO2'er...  
Det er således en udbredt og accepteret pædagogisk praksis i institutionerne…  

 PEGI er kun vejledende ifht computerspil, og vi har vurderet Counter Strike, gennem flere 
pædagogiske drøftelser og konstateret at; ingen er bekymret over spillet blandt personalet 
(herunder støttepædagog)  

 
Jeg har på den konkrete baggrund bedt vores souschef, som It-ansvarlig for multimediegruppen i ”Det hvide 
hus”, om at redegøre for; hvordan Furesøgård forholder sig til, og bruger Counter Strike mm. jf. de 
fremsendte spørgsmål. For at sikre mig; med baggrund i trufne beslutninger og politikker, at der er 
overensstemmelse ifht vores praksis, og det er der. (se bilag) 
 

Bestyrelsen er orienteret og inddraget 100 % og har bestyrelsesgodkendt It-politikken, samt tilsluttet sig It-
redegørelsen (se bilag). 
 

Jeg kan opsummerende, som leder stå inde for, både; It-politikken, samt It-redegørelsen og brugen af 
Counter Strike (som stort set alle andre FFO2'er i Furesø kommune)… 
 

På samme måde, som jeg kan stå inde for vores "rollespil" og "Halloween" som måske også kan være 
"meget blodigt og farligt"...    
 

Jeg afventer den aktuelle bestyrelses behandling d. 13/6, samt Furesø kommunes forvaltnings faglige 
input... Ifht om vi skal justere/ændre noget... 
 

Venlig hilsen 
 
 

Jens Louis Heiberg 
Leder på Furesøgård 

Bilag: 

 Furesøgårds It-politik 

 Tillæg til Furesøgårds It-politik 
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