Facebook-politik











VUC Vestsjælland Syds Facebook-side er en fælles side for alle 3 afdelinger, og afspejler det sociale liv, der er på alle 3 afdelinger.
Formålet med VUC Vestsjælland Syds tilstedeværelse på Facebook er, at
dele annoncer, billeder, nyheder og historier fra hverdagen med elever, forældre og andre interesserede.
Ansvarlig godkender alt materiale, der lægges på; mindst 1 gang om ugen –
og helst 2-3 gange/uge.
Husk, at alt hvad der lægges på Facebook er Facebooks ejendom!
VUC Vestsjælland Syds kommunikationspolitik gælder også al kommunikation på Facebook, både skolens og egne sider. Det forventes, at ansatte på
VUC Vestsjælland Syd omtaler både skolen og kolleger med omtanke og respekt.
VUC Vestsjælland Syds generelle IT-politik skal overholdes.
VUC Vestsjælland Syds medarbejdere bør overveje nøje hvem de bliver forbundet med. Det er tilladt at afvise ledere, kolleger og kursister.
For at vores Facebookside skal være et rart sted at være og for at sikre den
gode tone, har vi nogle spilleregler, som vi forventer overholdes:
 Hold en god og sober tone.
 Pas på ordvalget.
 Du må ikke skrive injurierende eller diskriminerende på VUC Vestsjælland Syds Facebook-side.
 Vær tålmodig - vi besvarer kommentarer og henvendelser hurtigst
muligt.
 Del ikke private oplysninger om dig selv og andre.
 Skriv ikke kommercielle kommentarer eller indlæg.
 Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer og indlæg, som er personligt møntede, stødende, upassende eller på anden måde i strid
med ovenstående regler eller den danske lov. Skulle det blive nødvendigt, blokerer vi personer, som ikke overholder reglerne.
 Hvis VUC Vestsjælland Syds medarbejdere internt bruger Facebook
eller andre sociale medier til arbejdsrelateret kommunikation og/eller
vidensdeling, gælder de almindelige regler for god tone, mobning og
chikane på arbejdspladsen.
 Det er ikke tilladt at publicere internt materiale fra VUC Vestsjælland
Syd på Facebook eller andre sociale medier uden forudgående aftale
med rektor/nærmeste leder.
 Denne politik for brug af Facebook på VUC Vestsjælland Syd gælder
alle ”undersider”, der er oprettet af lærere etc. mhp. kommunikation
med kursister.
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