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Kære forældre
Vi er nu klar til at udlevere iPads til eleverne i indskolingen. Det er vores
ambition, at iPads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i
elevernes læring og en naturlig del af undervisningen på Sorø Privatskole.
For at komme bedst muligt fra start, beskriver vi her retningslinjerne for
elevernes brug af iPads, og hvor I som forældre kommer ind i billedet.
Derudover svarer vi på nogle af de ofte stillede spørgsmål.
Allerførst er det vigtigt, at I forældre kvitterer for, at I har gennemgået dette
dokument med jeres barn.
Med venlig hilsen
Casper Madsen, skoleleder

iPad – introduktion | 3
SORØ PRIVATSKOLE

Indhold
iPads på Sorø Privatskole .................................... 4
Forældre..................................................................... 6
Apple-ID .................................................................................................................................................................... 7
Forældrehjælp ........................................................................................................................................................ 8
Forsikring ................................................................................................................................................................. 8
Netværksforbindelse ........................................................................................................................................... 8

Elever .......................................................................... 9
Ofte stillede spørgsmål ........................................................................................................................................ 9
-

Er det min iPad? ........................................................................................................................................... 9

-

Må jeg tage min iPad med ud i frikvartererne? ..............................................................................10

-

Må jeg spille spil og gå på Facebook med min iPad? ....................................................................10

-

Skal jeg selv tage en sikkerhedskopi af min iPad? ........................................................................10

-

Hvordan sikrer jeg bedst min iPad? ...................................................................................................10

Brug for hjælp? .....................................................................................................................................................11
Skolens retningslinjer ........................................................................................................................................12

Mål..............................................................................13
Vurdering................................................................................................................................................................15

iPad – introduktion | 4
SORØ PRIVATSKOLE

iPads på Sorø Privatskole
Sorø Privatskole har igennem skolens iPad-ordning mulighed for at sikre, at
alle elever har de nødvendige programmer og applikationer til undervisningen.
Skolen har ligeledes mulighed for at sikre, at der er den nødvendige
lagerkapacitet til brug i undervisningen.
Alle iPads er tilknyttet et såkaldt MDM-program. I praksis betyder det, at de
udleverede iPads er sikret imod misbrug – fx i tilfælde af tyveri. Skolen kan
”fjern-slette” dem, så de ikke kan anvendes til noget af tredjepart.
Igennem skolens iPad-ordning sikres det, at der er en fælles platform for
undervisning og læring på skolen.
Skolen benytter meebook.com som læringsplatform. Det vil sige at læringsmål,
undervisningsforløb og materialer i videst muligt omfang samles her. På kort
sigt er det ambitionen, at dette bliver elevernes primære indgang til
undervisning i en række fag.
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Skolen har formuleret en række enkle retningslinjer. Skolens iPads må bl.a.
ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere
bevægelse og leg uden involvering af en iPad.
Derudover har skolen, i forbindelse med udleveringen af iPads, udarbejdet en
række mål, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet.
Retningslinjer og mål står beskrevet på de sidste sider.
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Forældre
Allerførst er det vigtigt, at I som forældre kvitterer for, at I har gennemgået
dette dokument ”iPad – introduktion” (specielt ”Ofte stillede spørgsmål” og
”Retningslinjer”) med jeres barn.
I bedes udfylde og aflevere det vedlagte dokument ”iPad - kvittering”. Jeres
underskrift er en forudsætning for, at jeres barn kan benytte skolens iPad. I
får en kopi tilbage af dokumentet, når alle fra klassen har afleveret det til
klasselæreren eller på skolens kontor.
Det er ikke længere nødvendigt, at I forældre skal sikre, at jeres barn har et
Apple-ID, da skoens MDM-program anvender serienumre og ikke Apple-ID.
Skolen leverer alle programmer og applikationer, der anvendes af eleverne i
undervisningen. Der er med andre ord ingen udgift til forældrene i den
forbindelse.
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Apple-ID
Ønsker I at kunne installere private applikationer kræver dette dog et AppleID. Om det forældrenes Apple-ID eller barnets eget Apple-ID blander vi os ikke
i. Hvis jeres barn allerede har et Apple-ID, fx fra iTunes, kan dette dog sagtens
benyttes.
Før I opretter et Apple-ID, skal I sikre jer, at jeres barn har en webmail (Fx
Gmail). Ellers skal I oprette en webmail.


I kan oprette en gratis webmail på fx Google:
https://accounts.google.com/signup. Følg herefter guiden.

Denne webmail skal I anvende, når I opretter et Apple-ID.
Nedenfor er beskrevet 2 måder at oprette et Apple-ID.
1. Hvis I allerede har en iPad eller iPhone: Log ud og gå i Apples
App Store og ”køb” en gratis applikation. Vælg ”Opret Apple-ID”
og følg herefter guiden. Ved betalingskort skal I vælge ”intet”.
2. Hvis du ikke allerede har en iPad eller iPhone: Gå ind på
https://appleid.apple.com/dk/account. Følg guiden for oprettelse
af et Apple-ID. Bemærk, at der skal tilknyttes et betalingskort. I
skal efterfølgende gå ind i Apples App Store og redigere ”konto” –
vælg ”rediger” ud for ”betalingstype” – vælg ”intet”.
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Forældrehjælp
Eleverne har brug for forældrehjælp til at sikre gode rutiner omkring skolens
iPad i hjemmet.
Vi henstiller til, at det kun er eleven, der benytter skolens iPad
derhjemme. Dette hjælper eleven med:


at kunne holde styr på indhold og applikationer



at kunne holde øje med batteriniveau og opladning



at kunne finde skolens iPad og huske at få den med i skole

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, tyveri eller
uansvarlig omgang med skolens iPad, så er det hustanden/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.

Netværksforbindelse
Skolens iPad er i høj grad afhængig af et trådløst netværk. Derfor har skolen
etableret et solidt trådløst netværk på hele skolen.
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.
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Elever
Der melder sig naturligt nok en række spørgsmål i forbindelse med skolens
iPad-ordning. Nogle af disse spørgsmål finder I svaret på her.

Ofte stillede spørgsmål
-

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.
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- Må jeg tage min iPad med ud i frikvartererne?
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.

-

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

Du må ikke spille egne spil, gå på Instagram 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.

-

Skal jeg selv tage en sikkerhedskopi af min iPad?

Det er dit eget ansvar, at tage 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.



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 og klasse – fx Ole Olesen 1.X. Så kan vi sende de rigtige
applikationer og programmer til dig.
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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 en unikt serienummer.

Brug for hjælp?
Hvis I har andre spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i iPad – introduktion,
er I velkomne til at henvende jer til jeres lærer eller kontakte skolens
multimedievejleder Jimmy Brinksby (JIB), jib@sprs.dk. I kan, som altid,
henvende jer til skolens kontor Frederiksvej 8, 5783 0188, info@sprs.dk.
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Skolens retningslinjer
I skoleverdenen er der stort fokus på at skabe en sammenhæng mellem vores
samfund, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran. Herunder kan I
læse skolens retningslinjer.

Skolens iPad er et undervisningsværktøj, hvor følgende
gælder:


Du skal medbringe skolens iPad i skole hver dag.



Du skal sørge for, at skolens iPad er fuldt opladt ved
skoledagens start.



Du skal sørge for, at du har et par høretelefoner med i skole –
hvis du har et ekstra sæt, kan du eventuelt have det liggende
i klassen.



Du må ikke tage skolens iPad ud af det cover, som den blev
udleveret med.



Du må ikke tage skolens iPad med ud i frikvartererne.



Du må ikke spille egne spil, gå på Facebook, Messenger mv.
på skolens iPad i timerne uden lærerens tilladelse.



Du skal prioritere det faglige indhold højere end det private i
tilfælde af pladsmangel på skolens iPad.



Du skal gå ind i ”indstillinger” og slå ”Tillad meddelelser” fra i
alle applikationer på skolens iPad, så du ikke forstyrres i
undervisningen.



Du skal sørge for, at sikre skolens iPad bedst muligt.



Du skal sørge for, at tage backup af dit indhold på skolens
iPad.
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Mål
Formålet er at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau.
Det er vigtigt, at alle omkring skolen, det vil sige elever, forældre,
medarbejdere, ledere m.m. kender til læringsprojektet, for aktivt at kunne
gøre målene til pædagogisk virkelighed.
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1. mål – Bred anvendelse af teknologi
Teknologi skal være et naturligt arbejdsredskab i undervisningen.
Det skal anvendes bredt i alle pædagogiske sammenhænge, hvor
det didaktisk giver mening.
2. mål – Udvikling af læringsrummet
Læringsrummet skal matche samfundets teknologiske og
kompetencemæssige udvikling. Elevernes digitale virkelighed skal
inddrages i læringsrummet. Dvs. brugen af forskellige
medieplatforme, applikationer m.m. og den interaktion, der finder
sted.
3. mål – Læreprocesser understøttes af læringsteknologien
Læringsteknologien skal understøtte læreprocesser, der har fokus på
samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber. Læringssynet
skal styrke elevernes motivation, nysgerrighed og glæde ved at
lære, så de bliver deltagende og producerende i læringsprocessen.
4. mål – Inklusion og undervisningsdifferentiering øges
iPad-ordningen skal give den enkelte elev bedre mulighed for, at
lære i det tempo og på den måde, der passer den enkelte bedst.
Skolen skal sikre elevernes lige muligheder, for at indgå som
deltagere i anerkendende og udviklende fællesskaber.
5. mål – Skole-hjem-samarbejdet styrkes
Elevernes personlige enhed skal gøre elevernes faglige arbejde
tilgængeligt såvel i skolen som i hjemmet. Forældre skal stå styrket,
ved at have bedre mulighed, for at følge med i skolehverdagen og i
den faglige progression.
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Vurdering
Det betyder at alle der arbejder med læring og undervisning på skolen,
deltager i at udvikle en tilgang til uddannelse, der handler mere om at have
fokus på elevernes udbytte end på organisering af undervisning. Det vil sige et
fokusskifte fra undervisning til læring.
På den måde bliver den digitale virkelighed og fremtid, som eleverne navigerer
og vokser op i, tydeligt og naturligt til stede i det faglige. Det gælder alle
steder, hvor det giver mening, og hvor det giver bedre læring for alle.
Det læringssyn, vi arbejder efter, tager udgangspunkt i, at eleverne bliver
deltagende og producerende i læringsprocessen med fokus på samarbejde,
kommunikation og læringsfællesskaber.

