HØJBOSKOLEN

Kære forældre
Brug din egen computer eller tablet på Højboskolen
I Skanderborg kommune skal den enkelte skole sikre, at alle elever dagligt oplever digitale medier i undervisningen. Tilgængeligheden af digitale medier for eleverne vil som udgangspunkt være en kombination af
skolens udstyr og elevernes medbragte udstyr.
På Højboskolen vurderer vi løbende, hvor mange computere og tablets vi placerer på de enkelte årgange,
og har samtidig en forventning om, at eleverne i stigende grad selv medbringer udstyr. Pr. august 2016 har
Højboskolen følgende IT-strategi:
Indskolingen
Skolens rullende IPad-klassesæt står permanent i indskoling til deling. Ydermere kan computerlokaler
bookes.
Mellemtrin
På 4., og 5. klassetrin er der tilknyttet et klassesæt IPads til årgangen til deling. På 6. årgang har alle elever
adgang til en Chromebook eller en IPad. Også her kan computerlokaler bookes.
Udskolingen
På 7. – 9. klassetrin forventer vi, at eleverne medbringer deres eget udstyr, så vidt det overhovedet er
muligt.
Skanderborg kommunes IT-strategi handler om BYOD (bring your own device = tag din egen computer
med). BYOD handler ikke alene om at sikre, at eleverne medbringer de rette læringsredskaber, det handler i
lige så høj grad om at forberede de unge på et videre uddannelses- og voksenliv, hvor IT er en integreret og
naturlig del af både arbejds-, fritids-, og privatliv.
Der er mange fordele ved, at eleverne bruger deres egne computere:
Eleverne kender deres computer og de programmer der ligger på den.
Der bliver mindre spildtid til opstart og mere tid til læring, når udstyr blot skal tages op af tasken.
Eleverne får øvet sig i at have ansvar og passe godt på deres eget udstyr.
Når alle elever har egen computer eller tablet med i skolen, vil det i højere grad give mulighed for at
bruge IT i undervisningen.
I udskolingen anbefaler vi computere som det mest sikre værktøj at investere i, da de programmer, der anvendes her, som oftest kræver en PC og ikke altid kan afvikles fuldt ud på en IPad. Vi anbefaler ikke en
bestemt computermodel eller type. Vi anbefaler derimod, at eleverne ikke medbringer en dyr og/eller stor
spille-computer. En ældre model, der kan tåle at blive transporteret til og fra skole eller en Chromebook til
1500 – 2000 kr., er fuldt tilstrækkelig.
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De elever, der ikke har mulighed for at medbringe udstyr, har fortsat mulighed for at låne computere på
årgangen.
Alle elever i udskolingen har mulighed for at leje en locker på skolen, hvor deres computer kan opbevares i
pauserne, men eleverne skal tage udstyret med hjem hver dag, da det er jeres husstandsforsikring, der skal
dække eventuelle skader eller tab. Det er samme praksis, som har været gældende i flere år i Skanderborg
kommune, og der er ikke ændringer i denne.
Se mere om Mylocker på link: http://www.mylocker.dk/foraeldre/
Programmer og databaser
Højboskolens elever kan hente en fuld version af Officepakken gratis.. Officepakken kan også hentes til
hjemmebrug. Se vejledning til dette på Skoleportens opslagstavle.
Herudover har eleverne, både i skolen og hjemme, adgang til de portaler/værktøjer som skolen har købt sig
adgang til: http://www.hoejboskolen.dk/Faelles/NytFra/912/h%C3%B8jbo%20licenser.docx
Forsikring
Det er eleven selv, der har ansvar for sit udstyr eller det udstyr, som han eller hun låner af skolen. Det er
vigtigt, at I, som forældre, tjekker jeres indboforsikring for, hvordan udstyret er forsikret.
Hvis en computer eller tablet, som eleverne har lånt af skolen, går i stykker, vil skolen i hvert enkelt tilfælde
vurdere, om vi vil gøre erstatningskrav gældende.
Venlig hilsen
Peder Pedersen
Skolleder
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