Lån af iPad eller bærbar pc til elever
i Høje-Taastrup Kommune

Forord
Kære elever og forældre
Høje-Taastrup Kommune har ambitioner
om at udvikle vores folkeskoler til nogle
af Danmarks bedste. Som led heri har Byrådet besluttet, at kommunen fremover
udlåner iPad eller bærbar pc til alle elever fra 1.–9. klasse.
IT og medier indgår i en stadig større del
af folkeskolens undervisning, og vi taler
i dag om den digitale folkeskole, ligesom vi taler om digitale kompetencer- og
dannelse som en vigtig del af fremtidens
kompetencer.
Når vi anvender iPad og pc rigtigt i en
pædagogisk sammenhæng, understøtter det børns læring og udvikling. Samtidig ved vi, at vores børn og unge på
fremtidens arbejdsmarked skal være i
stand til at anvende IT - og ikke mindst til
at udvikle og skabe innovative løsninger
ved hjælp af IT.

Høje-Taastrup Kommune har allerede
gode erfaringer med at inddrage IT i
undervisningen, da flere af kommunens
skoler har iPads eller bærbare pc’er
til alle elever. Vi glæder os til at kunne
udbrede denne mulighed til alle elever i
kommunens folkeskoler og hermed give
et teknologisk løft til at understøtte det
21. århundredes kompetencer – kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning
og kollaboration/samarbejde - som bl.a.
styrker nysgerrighed, motivation og glæden ved at lære.
Med venlig hilsen
Michael Ziegler
Borgmester

Nyt udstyr – et fælles ansvar
At indføre iPads og pc’er som læringsredskab for eleverne i Høje-Taastrups folkeskoler er et fælles projekt for alle involverede, som giver
både muligheder, ansvar og pligter.
Redskabet vil blive en naturlig del af elevernes hverdag i skolen, og
vil blive anvendt i mange forskellige sammenhænge i undervisningen,
hvor det giver mening.
For at sikre de bedst mulige betingelser for at udnytte det store læringspotentiale i en meningsfuld anvendelse af iPads og pc’er, vil vi i
det følgende fortælle jer om reglerne for brug af iPads og pc’er i skolen
og i hjemmet.
Vi anbefaler, at I læser disse sider grundigt igennem, og taler med jeres
barn om reglerne.
Opstår der tvivlsspørgsmål, skal I henvende jer til barnets skole.

Hvad låner eleven?
Høje-Taastrup Kommune
har besluttet at udlåne for
skellige enheder
til forskellige klassetrin:
- elever i 1.-3. klasse får ud
leveret en iPad Mini,
- elever i 4.-6. klasse får ud
leveret en iPad,
- elever i 7.-9. klasse får ele
verne en bærbar pc.
Både iPad og bærbar pc
er til låns. Det betyder, at
de skal afleveres,
hvis eleven skifter til en sko
le uden for kommunen, for
lader skolen
efter 9. klasse eller skal gå
på privatskole.

Overordnede regler for brug af iPad og pc
•	Den lånte iPad eller pc er Høje-Taastrup Kommunes ejendom og må ikke udlånes eller overdrages til andre end eleven.

•	IPad/pc er først og fremmest til skolebrug. Skolerelateret indhold har første prioritet. Det betyder, at hvis lagerpladsen er opbrugt, skal private emner slettes først.

•

IPad/pc tages med hjem og medbringes hver dag i skole – fuldt opladet. IPad/pc
skal i undervisningen bruges efter lærerens eller pædagogens anvisninger. Skolen
kan inddrage iPad/pc, hvis den ikke bliver brugt på passende vis i undervisningen.

•

IPad/pc må ikke anvendes til digital mobning.

•	Undervisning eller andre aktiviteter må ikke fotograferes, filmes eller optages

uden lærerens/pædagogens samtykke. Billeder og film optaget på skolen må ikke
offentliggøres eller deles med andre uden skolens samtykke.
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Sådan skal du passe på din iPad eller pc
Eleven og forældrene har ansvaret for at passe godt på den lånte iPad eller pc. Der er tale om et undervisningsmateriale,
og elev og forældre er ansvarlige for, at iPad/pc leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget.
Følg disse regler for at passe godt på din iPad eller bærbare pc:

•

Den skal behandles og opbevares fornuftigt og ansvarligt – både i skolen og i hjemmet.

•

Den skal ligge et sikkert sted, når den ikke er i brug - også i frikvarteret (f.eks. i tasken i et klasselokale).

•	Når den transporteres, skal det foregå på en sikker måde, så den ikke tager skade – f.eks. bør den ikke placeres ved siden
af en fyldt drikkedunk i din skoletaske.

•

Når du spiser og drikker, skal den lægges væk.

•

Du må ikke løbe med den.

•

Du må ikke tage den med udenfor, medmindre det sker som en del af undervisningen.
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Hvis en iPad eller pc får skader eller bliver stjålet
Hvis der sker en skade på den udlånte iPad eller pc, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til skolen. Skolen vil hurtigst
muligt udlevere en tilsvarende iPad eller pc, så eleven har det nødvendige undervisningsmiddel til rådighed.
Bemærk, at eleven selv er ansvarlig for, at egne materialer er sikkerhedskopieret.
Høje Taastrup Kommune dækker ved selvforsikring eventuelle skader på de udlånte enheder ved pludselige og uforudsete hændelser. Kommunens selvforsikring dækker både i skolen og i hjemmet samt under den daglige transport til og
fra hjemmet. Også ved indbrud eller tyveri dækkes tabet ind af kommunens selvforsikring, når iPad/pc er opbevaret under
betryggende opsyn.
Kun hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed er skyld i en skade på en udlånt iPad eller pc, kan der blive tale
om, at Høje-Taastrup Kommune kræver erstatning efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret.
Ved tyveri udenfor skolen skal der altid indgives politianmeldelse.
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