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Kære forældre

Lån eller medbring egen computer

Der har i de senere år været et stort fokus på at bringe folkeskolen ind i den digitale tidsalder ved
at øge anvendelsen af it og digitale læremidler i folkeskolen. En skole, hvor it understøtter elevens
læring og åbner muligheder for en mere fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af
undervisningen, uafhængigt af tid og sted. I den digitale skole, bidrager it til udfordrende og
skabende læreprocesser og etablerer forbindelser til andre fag– og praksisområder, i og uden for
skolen.
På baggrund af dette, har Børne- og Kulturudvalget i juni 2017 godkendt en digitaliseringsstrategi
for folkeskolerne i Billund Kommune, gældende for perioden 2017-2020.
Med Digitaliseringsstrategien er målet, at der er en computer eller tablet til rådighed pr. elev, men
samtidig skal der være mulighed for, at eleven kan medbringe egen computer/tablet og let få
adgang til internet via trådløst netværk på skolen.
For at realisere dette mål, er der indkøbt et større antal bærbare computere, som eleven kan få
udleveret som sin personlige computer. Rent praktisk betyder dette, at hvis dit barn ønsker at låne
en computer, så skal lånet registreres i skolens bibliotekssystem. Endvidere skal der udfyldes en
erklæring om lån af elektronisk udstyr (bilag vedhæftet).
Ønsker dit barn at anvende sin egen computer i skolen, er dette også muligt. På skolen er der
adgang til trådløst internet, som gør det muligt at tilgå størstedelen af de digitale læremidler, der
anvendes i undervisningen. Ydermere kan dit barn gratis installere officepakken på sin egen
computer via sit uni-login (kontakt i så fald skolen).
En øget tilgængelighed af computere pr. elev skal bidrage til den enkelte elevs læring, udvikling,
trivsel, kreativitet og dannelse, hvor bl.a. den digitale læringsplatform Meebook og digitale
læremidler i fremtiden vil være en integreret del af undervisningen.
Uanset om dit barn ønsker at låne eller anvende sin egen computer, er der en forventning om, at
computeren medbringes opladet og betragtes som en del af skoletasken på lige fod med øvrige
undervisningsmaterialer.

Hvordan er jeg forsikret?

Hvad enten dit barn låner en computer af skolen eller medbringer sin egen, så er det et personligt
forsikringsansvar.

Figur 1 s. 5 Justitsministeriet - Børn skal også betale

Yderligere formuleringer fra Justitsministeriet omkring et barns forsikringsansvar kan læses i hæftet
’Børn skal også betale’, som findes på:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf.

Vi håber på jeres opbakning, så vi gennem et styrket fællesskab giver de bedste forudsætninger for
den enkelte elevs læring, udvikling, trivsel, kreativitet og dannelse.
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