IT i undervisningen
Sorø Privatskole har stort fokus på at skabe sammenhæng
mellem samfund, uddannelse og den fremtid børnene står
foran. Derfor prioriterer vi IT i undervisningen meget højt.

1.-6. klasse

1:1 teknologi

1:1 teknologi
1:1 betyder, at skolen
står for valg og
distribution af enhede
r (iPads).
Eleverne medbringer
skolens enheder på
skolen, og de tager de
m med hjem efter
skole. Dvs. fælles en
heder med fælles
software (Apps + Of
fice 365).

Skolen stiller skolens iPads til rådighed for alle elever.

Bring your own device

7.-9. klasse

Bring your own device

Alle elever medbringer deres egen Macbook/computer på skolen.

Bring Your Own Device (BYOD)
betyder, at eleverne vælger deres egen
enhed (Macbook/computer).
Eleverne medbringer deres egne enheder
på skolen, og de tager dem med hjem
efter skole. Dvs. differentierede enheder
med fælles software (Office 365).

IT i undervisningen
1:1 teknologi (1.-6. klasse)
1:1 teknologi

● Hvorfor 1:1 teknologi?
Formålet er at accelerere elevernes læring og hæve det
faglige niveau. Potentialet forventes at være særligt stort i
forhold til inklusion og undervisningsdifferentiering.
Skolen arbejder efter et læringssyn, der tager
udgangspunkt i, at eleverne bliver deltagende og
producerende i læringsprocessen med fokus på
samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber.
● Praktisk
Skolen har formuleret en række enkle retningslinjer, som
elever og forældre får oplyst. Fx at skolens iPads ikke må
tages med ud i frikvartererne.
● Netværk
Eleverne logger på skolens netværk med deres personlige
UNI-login. Skolen monitorerer al adfærd på skolens
netværk.

Skolen anbefaler:
Tilbehør:

Eleven kan med fordel også anvende det trådløse netværk
derhjemme. De fleste familier har etableret et trådløst
netværk i hjemmet, men skolen stiller ikke krav om dette.

Hovedtelefoner

● Valg af enhed
Skolen stiller skolens iPads til rådighed for alle elever i 1.-6. klasse.
Skolens medarbejdere er uddannet til og bruger dagligt MacBooks og
iPads. De er derfor fortrolige med standardprogrammerne samt de
problemstillinger, der kan opstå i dagligdagen.
Med IT i undervisningen bliver den digitale virkelighed og fremtid, som
eleverne navigerer og vokser op i, tydeligt og naturligt til stede i det
faglige allerede fra 1. klasse.

● Forsikring
Alle iPads udleveres sammen med et cover, der er
godkendt af skolens forsikringsselskab. Det er vigtigt at
skolens iPad altid opbevares heri. Skolens iPad er omfattet
af en forsikring. I tilfælde af forsætlige skader og tyveri af
skolens iPad, er det hustandens forsikring, der skal dække.
Eventuelle skader, der måtte være påført uden cover,
dækkes heller ikke af skolens forsikring.
Skolen anbefaler alle elever, der ved skoleårets start får
tildelt et elevskab, at anbringe skolens iPad i elevskabet,
når den ikke bruges.

IT i undervisningen
BYOD (7.-9. klasse)
Bring your own device

● Hvorfor BYOD?
Eleverne har i højere grad brug for en Macbook/computer
med ordentlig skærmstørrelse, tastatur og mus. Eleverne
går til prøver og kravene i undervisningen er større — bl.a.
i form af skriftlige opgaver og projekter. Derudover er
nogle programmer, fx Excel, nemmere at bruge på
Macbook/computer.
Skolen arbejder efter et læringssyn, der tager
udgangspunkt i, at eleverne bliver deltagende og
producerende i læringsprocessen med fokus på
samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber.
● Praktisk
Ved køb af computer skal eleverne have et antivirus
program på deres computer.

Skolen anbefaler:
Skærmstørrelse:
Operativsystem:
Porte:
WIFI:
Tilbehør:

11”-14”
IOS X Lion/Windows 8/Nyere
USB, lyd ind/ud
g/n
Hovedtelefoner

● Valg af enhed
Alle elever medbringer deres egen Macbook/computer på skoleni 7.-9.
klasse. Skolen anbefaler af pædagogiske og praktiske årsager MacBook,
men det er ikke et krav.
Skolens medarbejdere er uddannet til og bruger dagligt Macbooks og
iPads. De er derfor fortrolige med standardprogrammerne samt de
problemstillinger, der kan opstå i dagligdagen.
En almindelig standardcomputer dækker behovet i forbindelse med
skolearbejdet.

Eleven bør have administratorrettigheder til deres enhed,
da der i skoletiden kan være nødvendigt at installere
programmer.
Elevens Macbook/computer, strømforsyning og
hovedtelefoner bør være tydeligt mærket med navn/klasse .
● Netværk
Det er et krav, at enheden er i stand til at koble på
skolens trådløse netværk (SPRS-net), der er af typen ’g/n’.
Eleverne logger på skolens netværk med deres personlige
UNI-login. Skolen monitorerer al adfærd på skolens
netværk.
● Forsikring
I tilfælde af skade eller tyveri på elevens Macbook/
computer, er det hustandens forsikring, der skal dække.
Alle elever i 7. til 9. klasse får ved skoleårets start tildelt et
elevskab, og skolen anbefaler, at elevens Macbook/
computer anbringes her, når den ikke bruges.

IT i undervisningen
Fælles software (Office 365)

1:1 teknologi + Bring your own device

● Praktisk
Office-pakken er kompatibel med Macbook/computer og
kommer som apps til tablets/smartphones.
Eleverne får adgang til en portal, hvorfra Office-pakken
kan installeres ud fra en vejledning, når de starter på
skolen. Office-pakken kan installeres på op til 5 enheder
pr. bruger
Office-pakkken indeholde kendte programmer, som Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Lync og
Access.
Derudover får de 1TB lagringsplads i skyen med OneDrive.

Brug for hjælp?
I velkomne til at henvende jer til skolens
multimedievejleder Jimmy Brinksby (JIB),
jib@sprs.dk, eller på skolens kontor
Frederiksvej 8, 5783 0188, info@sprs.dk

● Valg af software
Skolens elever kan gratis installere Officepakken Microsoft Office 365.
Officepakken er deres til fri afbenyttelse, så længe de er elever på Sorø
Privatskole.
Det sikrer at eleverne har fælles software på deres enhed, uanset om
de sidder med skolens iPads eller deres egen Macbook/computer.

