Princip for elevernes brug af eget IT-udstyr på Mølleskolen
På Mølleskolen følger vi Skanderborgs kommunale BYOD strategi. BYOD – står for ”Bring your own device”
Det betyder, at vi opfordrer, de elever der kan medbringe eget IT udstyr til at gøre det. Skolen stiller
naturligvis udstyr til rådighed for de elever, der ikke har denne mulighed.
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 eget medbragte udstyr.
På Mølleskolen 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.
Indskolingen:
I vores indskoling anvendes skolens udstyr.
Mellemtrinnet:
På mellemtrinnet implementeres BYOD. På 4. årgang vil eleverne derfor begynde at blive bedt om at
medbringe egen computer. Hvis man ikke har den mulighed, kan eleven låne en computer af skolen.
Fra 5. årgang har børnene computer med hver dag.
Udskolingen:
Her er BYOD implementeret. De elever der ikke har muligheden for at medbringe eget udstyr, har lånt en
computer af skolen.
Der er mange fordele ved, at eleverne bruger deres egen computer:
Eleverne kender deres computer og de programmer, der ligger på den.
Der bliver mindre spildtid til opstart og mere tid til læring, når udstyret blot skal tages op af tasken. Eleverne
får øvet sig i at have ansvar og passe godt på deres eget udstyr. Det er en stor fordel, at computeren er
opladt hjemmefra.
Når alle elever har egen computer eller tablet med i skolen, vil det i højere grad give mulighed for at bruge IT
i undervisningen. Skolens IT-vejledere yder hjælp til opsætning i forbindelse med BYOD.
Hvis vi lykkes med BYOD, giver det mulighed for at frigive noget af vores udstyr til skolens yngste elever.
Samtidigt har vi planer om at investere i nogle af de nyeste teknologier, så som 3- printere, lacercuttere og
robotteknologi.
Aktuel anbefaling til indkøb af udstyr (devices)
En Windows PC eller Macbook med minimum 13” skærm, 4GB ram, 128 GB SSD harddisk og WIFI. NB: Vi
anbefaler ikke at bruge Ipads og andre tablets som digitalt skriveredskab.

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 dækket. Hvis en computer
eller tablet, som eleven har lånt af skolen, går i stykker, vil skolen i hvert enkelt tilfælde vurdere, om vi vil
gøre erstatningskrav gældende.
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