iPads på Mørke Skole

Kære elever og forældre på Mørke Skole
Alle elever på folkeskolerne i Syddjurs Kommune har udleveret en iPad, som
er et vigtigt arbejdsredskab i skolen. Udleveringen af iPads er et tiltag som er
vedtaget i den kommunale strategi for it i skolen.
iPad’en skal medvirke til at eleverne kan arbejde med it og medier på mange
nye måder, og dermed også gøre det muligt at lære på endnu flere forskellige
måder.
Elevernes iPads tilhører Syddjurs Kommune, og eleverne har den kun til låns
til de går ud af skolen.
Derfor har I som elever og forældre ansvar for at passe på den og der er
nogle regler, som I skal overholde.
Eleven er ansvarlig for, at den lånte iPad – ligesom alle andre
undervisningsmidler – afleveres i samme stand, som den blev modtaget i.

Eleven kan således blive gjort erstatningsansvarlig, hvis en iPad mistes,
beskadiges med vilje eller behandles ufornuftigt og uansvarligt. Det vil i hvert
enkelt tilfælde være en konkret vurdering der afgør, om eleven får et
erstatningsansvar (vil evt. kunne dækkes af en familieforsikring el.lign.).
Det gode råd er derfor: Pas godt på iPad’en, så den ikke kommer til skade!
God fornøjelse med iPad som arbejdsredskab!
I det følgende kan I læse om regler for god iPad opførsel og adfærd – og de
gælder både i skolen og i hjemmet. Vi anbefaler, at I læser disse sider
grundigt sammen og snakker om reglerne.

Med venlig hilsen ledelse og lærere på Mørke Skole

Overordnede regler for iPads

•

Den lånte iPad er kommunens ejendom og må ikke udlejes eller
overdrages til andre.

•

I må gerne installere egne lovlige apps, musik og andet, men ikke
foretage tekniske indgreb – ”jailbreake” o.lign., eller downloade
beskyttet materiale, som fx film.

•

iPad’en er først og fremmest et arbejdsredskab, så skolerelateret
indhold har altid første ret. Hvis lagerpladsen er brugt, skal private
emner slettes først.

•

I skal behandle og opbevare iPad’en fornuftigt og ansvarligt.

•

For at beskytte den mest muligt, må I ikke tage den ud af coveret, når I
bruger den på skolen eller hjemme.

•

I kan benytte iPad’en både på skolen og i fritiden, og I låner den til
afslutningen af 9. klasse, eller I går ud af skolen.

•

Hvis skolen forlanger det, skal iPad’en leveres tilbage til Mørke Skole.

•

Er der fejl på iPad’en skal I kontakte klasselæreren. Hvis der skal
geninstalleres, slettes harddisken samt programmer og apps I selv har
installeret.

•

iPad’en må kun rengøres med en let fugtet klud, der ikke ridser.

•

Overtrædes reglerne kontakter skolen forældrene.

Praktiske regler for iPads

•

iPad’en er til låns, så pas godt på den. I må gerne sætte et
klistermærke på coveret, så den er let at genkende.

•

Man må ikke løbe med sin iPad.

•

iPad’en skal medbringes til undervisningen hver dag og være fuldt
opladet

•

iPad’en skal ligge i skoletasken, når den ikke i brug – det gælder også i
pauserne. I klasserne kan det aftales, at Ipads opbevares i et skab eller
et andet sikkert sted.

•

Når iPad’en transporteres mellem skole og hjem, skal den pakkes godt
og sikkert ned i tasken.

•

iPads hører ikke sammen med mad og drikke. Den skal i tasken under
spisning, og i tasken skal den holdes godt adskilt fra drikkedunke og
andet der kan skade den.

•

Find et sikkert sted til den hjemme, hvor mindre søskende, husdyr o.a.
ikke kan nå den.

•

I undervisningen skal iPad’en bruges som læreren siger den skal.

•

iPad’en må kun tages med udenfor, hvis en lærer har givet besked om
det.

•

Undervisningen eller andre aktiviteter i skolen må kun fotograferes og
filmes med lærerens samtykke.

•

Billeder og film optaget på skolen må kun deles med andre med
skolens samtykke.

•

Billeder, lyd og film af lærere og elever må kun offentliggøres eller deles
med andre, hvis læreren eller elevernes forældre har givet samtykke.

