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Overskriften kunne også være:
Eleverne medbringer selv Pc og andre elektroniske enheder
Det bliver en naturlig del af hverdagen på en skole, at en større og større del
af undervisningen kommer til at foregå digitalt, via Pc og andre elektroniske
enheder. Det betyder, at undervisningsmaterialer og andre lærermidler skal
anvendes via computer. Eleverne skal aflevere flere og flere af deres
opgaver ved, at de lægges på nettet eller sendes til lærerne.
Det er en del af en langsigtet plan, at alle elever i højere grad skal bruge IT,
computere og andet elektronisk udstyr i undervisningen.
For at det kan lade sig gøre, skal det være muligt, at alle elever kan arbejde
med digitale enheder samtidig. Det betyder, at IT-infrastruktur, (trådløst
netværk, printere, strømudtag m.v.) skal være i orden på skolen. Det er ved
at være på plads på Humlehøj-Skolen.
Udfordringen
Når en større del af undervisningen skal ske digitalt (ved brug af IT), så
betyder det, at rigtig mange elever skal bruge en bærbar Pc. Økonomisk vil
det ikke være muligt for skolerne at indkøbe og vedligeholde det nødvendige
antal af bærbare Pc (eller digitale enheder) til alle skolernes elever. Heller
ikke for Humlehøj-Skolen.
Undervisningsministeriet og kommunerne i Danmark er enige om, at det fra
1. august 2014 er et udgangspunkt, at eleverne selv har deres egen
bærbare PC (digitale enhed) med i skolen.
Derfor en opfordring, der gælder fra 1. august 2014
Vi vil fra ledelsen og skolebestyrelsens side opfordre alle kommende
elever fra 6. – 9. klasse til at medbringe deres egen bærbare pc eller
digitale enhed.
Elever på 4. og 5. årgang er også velkomne til at medbringe deres egen
enhed.

Side 1 af 3

Bring Your Own Device
B

Y

O

D

En del elever gør det allerede i dag, og mange elever foretrækker også at
arbejde med deres egen enhed, de kender den, og den er ”sat op”, som de
ønsker det.
Er der enkelte elever, som ikke har mulighed for selv at medbringe deres
egen Pc, er der et mindre antal, som kan lånes. Det er dog tale om, at
eleven låner Pc’en fra time til time.
Hvis dette giver store udfordringer, bedes man skrive en anmodning til
skolens ledelse om lån af en af skolens bærbare over en længere periode.
Skolens ledelse vil så tage stilling dertil.
Til resten af skolens elever (de andre årgange), er der et begrænset antal
Pc’er, som disse klassetrin har fortrinsret til.
Praktiske anbefalinger og forudsætninger
Den digitale enhed bør:
 være robust, så den kan tåle transport til og fra skole.
 have en størrelse, så den kan være i en skoletaske. Størrelsen kan
være 13” eller 15”.
 have lang batteritid.
Lidt om teknik og opbygning af enheden.
 Enheden skal have en browser, der kan afvikle web-baserede
undervisningsprogrammer. (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
Safari, etc.)
 Det er ikke nødvendigt, at det er en meget kraftfuld spil-computer,
eleven tager med. Det kan være en gængs Apple eller Windows PC.
Der kan dog være enkelte digitale lærermidler, som ikke kan afvikles
på Macbooks. Anbefalet processor er minimum en I-3 processor eller
tilsvarende.
 Tablets, kan de være en mulighed? Der er stadig en række
begrænsninger ved tablets. Derfor anbefales, at det er bærbare Pc’er,
som eleverne har med.
 Der kan være perioder, hvor det kan være en god ide, at eleverne kan
medbringe et headset, dog heller ikke på det område er det
nødvendigt, at det skal kunne anvendes til spilafvikling.
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Forsikring og opbevaring
Skolen har ikke en forsikring, der dækker skader eller tyveri af elevernes
Pc’er. Da eleverne selv har ansvaret for opbevaring af deres PC vil der være
mulighed for, at eleverne kan leje et aflåst skab. Skolen anbefaler, at Pc’erne
anbringes her, når de ikke anvendes. Årlig lejeafgift ligger mellem 250 – 300
kr. for et skab. Der vil blive lavet en særskilt tilmeldingsliste.
Det er forældrenes forsikring, som dækker skade eller tyveri i skoletiden.
Skolen anbefaler derfor, at I tjekker dækningsomfanget hos eget
forsikringsselskab.
Skolens bestyrelse og skolens ledelse.
Frands Christensen
Skoleleder
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