iPad — ofte stillede spørgsmål

Må jeg tag min iPad
med ud i frikvarterne?

Må jeg spille spil og gå på
Facebook med min iPad?

Du må ikke tage skolens
iPad med ud i frikvartererne.
Dette er for at sikre, at du
får en pause fra skærmen,
og at bevægelse og leg
prioriteres uden involvering
af en iPad.

Du må ikke spille egne spil, gå
på Facebook mv. i timerne uden
lærerens tilladelse. Skolens iPad
skal bruges til skoleaktiviteter i
skoletiden. Overholdes denne
regel ikke, kan skolen slette
disse applikationer. Ved
gentagende overtrædelse mister
du retten til at have den
udleverede iPad med hjem i en
kortere eller længere periode.

Er det min iPad?
Sorø Privatskole ejer den udleverede
iPad, men du må gerne tage den med
hjem. Det er også tilladt at installere
private applikationer, musik, filer m.m.
på den. Skolen frasiger sig imidlertid
ansvaret for det private indhold. I
tilfælde af manglende lagringsplads,
kan skolen vælge at slette det private
indhold.

Hvordan sikrer jeg bedst
min iPad?
●
Sæt kode på din iPad. Indtast
en firecifret kode første gang du
starter op, så det kun er dig,
der kan åbne den fremover.
●
Sæt navn på din iPad. Gå ind i
”indstillinger” – ”generelt” –
”om” – ”navn”. Skriv dit navn –
fx Ole Olesens iPad Air 2. Så
kan vi sende de rigtige
applikationer og programmer til
dig.
●

Skal jeg selv tage en sikkerhedskopi
af min iPad?
Det er dit ansvar,
at tage
eget ansvar,
at en sikkerhedskopi
af dit indhold på den udeleverede iPad. Du
må selv finde den form for backup, der
fungerer bedst for dig. Det kan fx gøres
trådløst via iCloud eller på en computer via
iTunes. iCloud backup kan indstilles til at
foregå automatisk, hvilket er en stor fordel.
Bemærk, at det med tiden kan blive
nødvendigt med en udvidelse af kapaciteten
i iCloud for at kunne lave en fuld backup.
Udgifterne til en sådan udvidelse sker for
egen regning. Alternativt anbefales backup
via iTunes.

Sæt dit billede på startskærmen. Tag et billede af dig selv.
Gå ind i ”indstillinger” – ”foto”
og tryk på det billede, du har
taget, og tryk derefter på
”indstil hjemmeskærm”.
●
Sæt gerne klistermærker eller
stickers på coveret.
●
Tjek at serienummeret passer
under ”indstillinger” – ”om” –
”serienummer”. Alle iPads har
et unikt serienummer. Dine
forældre har fået en seddel med
dit serienummer.

