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Kære Forældrekreds.

Det er med glæde, at vi nu skriver ud til jer om udviklingen på it-området for skolen.
Vi har gennem de sidste mange år brugt mange penge på at bygge it-cafeer og
lokaler, opbygge et netværk mm. Vi har investeret i computere og mobile skabe, så
vi kunne bruge computer i lokalerne.
Tiderne ændrer sig dog så hurtigt, at vi nu må skifte spor.
Fra begyndelsen af dette år har vi afsat en million kr. på vores budget til udbygning
af vores it - faciliteter.
Det betyder, at der er købt interaktive tavler til alle klasser. Det er nu muligt at få en
hvilken som helst device på nettet på skolen. Endvidere er bredbåndet så stort, at vi
alle kan arbejde samtidig og via smartshare i et godt tempo.
Alle lærere har modtaget it–udstyr til brug i klasserne og til brug i den daglige
undervisning. Vi lægger programmer ud til brug for både lærere, elever og forældre.
Ændringen betyder dog også at det fremover er forældrene, der skal sørge for, at
eleverne har it–udstyr til almindelig skolebrug.
Nedenfor har vi beskrevet udviklingsperioden for de enkelte klasser. Vi er vidende
om at dette pålægger familierne en mulig investering i it. Vi skal dog af hensyn til
det pres, de enkelte familier kan komme ud for, i forhold til at købe meget dyrt ind,
gøre opmærksom på, at en maskine i 3500 kr. klassen, som kan det vi beskriver
nedenfor, er alt rigelig til skolebrug.
Når vi ikke tilbyder indkøbsordninger til andre end bh. og 1.klasserne skyldes det
blandt andet, at I som privat personer får bedre garanti, end skolen kan opnå.

Bo Mehl Jørgensen
Skoleleder
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Plan for elev-udstyr i skolen
Inden for det næste 1½ år er det planen, at alle elever skal medbringe en computer og et headset i skole
hver dag.
Allerede fra sommeren 2013 skal 6. - 9. klasse medbringe computer og headset.
Skolen anbefaler, at forældrene sørger for, at de har forsikringsdækning på computeren. Skolen dækker
ikke hændelige uheld, slid eller tyveri - uanset om det sker hjemme eller på skolen. Computeren kan tages
med hjem hver dag. Der er også mulighed for at efterlade computeren i et aflåst skab i klassen, hvor den
kan sættes til opladning.
Tidsplan:
0. klasse

Skolen indkøber fra sommeren 2014 computere med en 3-årig
reparationsaftale til alle elever. Reparationsaftalen dækker ikke hændelige
uheld og slid. Computeren betales af forældrene og er elevens/forældrenes
ejendom.
Fremadrettet får alle børn i 0. klasse en ny computer efter sommerferien, det år
de er startet på skolen. Computeren betales af forældrene og er
elevens/forældrenes ejendom. Nærmere vedr. pris og betalingsform kommer
senere.
1. klasse
Skolen indkøber fra sommeren 2014 computere med en 3-årig
reparationsaftale til alle elever. Reparationsaftalen dækker ikke hændelige
uheld og slid. Computeren betales af forældrene og er elevens/forældrenes
ejendom. Nærmere vedr. pris og betalingsform kommer senere.
Fremadrettet forventes børnene at kunne bruge den i 0. klasse udleverede
computer.
2. klasse
Fra sommeren 2014 skal eleverne medbringe en computer i skole hver dag.
Skolen indkøber ikke en computer til eleverne.
Fremadrettet forventes computeren, som er udleveret i 0. klasse at kunne
bruges i 2. klasse. Såfremt det ikke er tilfældet, skal forældrene sørge for en
computer.
3. – 5. klasse
Fra sommeren 2014 skal eleverne medbringe en computer i skole hver dag.
Skolen indkøber ikke en computer til eleverne.
6. – 9. klasse
Fra sommeren 2013 skal eleverne medbringe en computer i skole hver dag.
Skolen indkøber ikke en computer til eleverne.
Der vil være udvalgte eftermiddage, hvor eleverne kan komme op i glassalen og få hjælp til at installere
programmer på deres computere.
For at vi er sikre på, at computerne kan køre de relevante undervisningsprogrammer, skal computeren
overholde nedenstående krav:
-

-

Computeren skal kunne køre java (www.java.com) og flash (www.adobe.dk)
Computeren skal have en fungerende og opdateret virusscanner
Computeren skal hjemmefra have installeret de programmer, som skal bruges i undervisningen, så
den er klar til brug hver dag. Det kunne f.eks. være GeoGebra og CD-ord. Det er programmer, som
skolen betaler abonnement for, eller som er gratis at bruge, så der kommer ikke ekstra udgifter til
indkøb af programmer. Der kommer senere en liste over programmer som bruges på de enkelte
årgange. Den vil løbende blive opdateret efter behov
Batteritid minimum 3 timer
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Hvad skal den kunne?
Undervisningsprogrammer kræver typisk ikke særlige kraftige computere. Det er derfor vigtigt, at
computeren er nem at transportere, og at batteriet kan holde længe.
Hvis eleven medbringer en stor bærbar spillecomputer, er det også ok for skolen.
Som eksempel kan nævnes, at vi i IT-klassen har indkøbt bærbare, som i nutidsbærbare svarer til en Lenovo
ThinkPad Edge E335.
Kan evt. ses her:
-

PC: http://www.edbpriser.dk/baerbar/lenovo-thinkpad-edge-e335-3355-id-7058415.aspx
Garantiudvidelse: http://www.edbpriser.dk/serviceaftale/lenovo-topseller-epacgarantiforlaengelseon-site-id-6906678.aspx

Office (word, excel, powerpoint)
Skolen har købt adgang til Office 365, som er en online version af Office.
Eleverne har gratis adgang – også hjemmefra – og behøver derfor ikke investere i en Office-pakke.
Eleverne har 7 GB til rådighed til egne filer. De kan arbejde på deres filer fra en pc eller tablet med internetadgang.
Der vil komme en fælles introduktion til klasserne i bruges af Office 365, men alle er velkomne til at
begynde bruge Office 365. Office 365 skal tilgås via linket på skolens hjemmeside. Skydrive er elevens
personlige område. Første gang eleven trykker på Skydrive, skal det personlige område oprettes – efter op
til en halv time er det klar til brug.

Ordbøger
Skolen har købt adgang til elektroniske ordbøger til alle elever.
Se: http://ordbog.gyldendal.dk
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