Nyhedsbrev
Maj 2018
Til elever og forældre

Om iPad i indskoling/mellemtrinnet og bærbar pc overbygningen.
Her ved sommerferien slutter et 3-årigt iPad-eventyr. Det betyder noget slutter og noget andet kommer i
stedet. Her er en meget kort beskrivelse af, hvad der sker.
Det der slutter.
Alle elever skal aflevere deres iPad inden sommerferien. Til dette kommer der en tidsplan og en huskeliste.
Det er ikke noget, der kan udsættes til efter sommerferien, alle skal aflevere før sommerferien starter.
På skolen vil lærerne hjælpe med at gemme det som er relevant for undervisningen på skolen.
Men hvis du/dit barn har private billeder, film eller dokumenter I gerne vil have gemt, så start gerne nu.
Læg det ud i OneDrive, op i SkoleTube eller overfør dem på anden vis. For iPaden skal nulstilles.
Kan vi så købe vores iPad? Nej, det bliver ikke muligt.
Hvad skal afleveres? Det skal iPad, oplader med ledning og cover.
Hvad sker der hvis vi ikke aflevere iPaden og alt tilbehør? Så får forældrene en regning og iPaden låses.
Vi har privat købt apps, hvad sker der med dem? De apps, I har købt privat vil altid være jeres. De er koblet
op til den Apple-id som har været brugt på iPaden. Hvis I kobler på en anden iOS-enhed, så kan I kvit og frit
downloade dem igen.
Det der sker efter sommerferien.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende:
Elever i 0. – 6. klasse skal have en individuel iPad.
Elever i 7. – 10. klasse skal have en individuel bærbar pc.
I forbindelse med denne beslutning, kommer der også nogle nye procedurer. Disse procedurer vil blive
evalueret løbende. Men hvad betyder det for dig/dit barn?
Kort fortalt, så får elever med iPad ikke selv mulighed for installere apps. Al installation går gennem skolen.
Skolen bestemmer hvilke apps, der kan installeres på elevernes iPad.
Vi bestræber os på, at eleverne får deres enhed så hurtigt som muligt efter sommerferien. I kan risikere at
de er der første dag, men også at de først er der 14 dage efter første skoledag. Det handler udelukkende
om leverance.
Der kommer desuden nye retningslinjer for pynt på iPads og bærbare pc’er og hvordan eleverne skal
håndtere materiellet fremover.
Næste nyhedsbrev kommer i starten af juni.

