Forsikringsforhold
omkring iPad'en

Praktiske forhold
omkring iPad'en

Eleven er ansvarlig for de undervisningsmaterialer, som skolen stiller til rådighed. Det gælder
også it-udstyr af enhver art, herunder iPads.

Hvordan genkender eleverne deres iPad?
Skolen har påsat et nummer på iPad'ens bagside.
Endvidere vil skolerne sikre, at der tages et billede af dit barn til iPad'ens velkomstskærm.

Elevansvar
Ansvaret for iPad'en vil følge dansk rets almindelige ansvarsbestemmelser. Efter disse regler er
eleven erstatningsansvarlig, hvis vedkommende
har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Hvidovre Kommune har alene forsikret sine undervisningsmaterialer mod brandskader, stormskader og indbrudstyveri. Disse dækninger
omfat-ter også it-udstyr.

Skolens markering og iPad'ens serienummer registreres i skolens bibliotekssystem under dit barns
navn. Registreringen og udlånet fungerer på samme måde, som når dit barn låner en bog på Skolebiblioteket.

Kontakt eventuelt jeres forsikringsselskab
Familiens indboforsikring har en tilknyttet ansvarsdækning. Det anbefales, at I som forældre
kontakter eget forsikringsselskab for at få afklaret, i hvilket omfang forsikringen dækker skader
på den lånte iPad. Bemærk venligst, at manglende forsikringsdækning ikke flytter erstatningsansvaret.

Hvordan sikres du mod andres indtrængen på
iPad'en?
iPad'en leveres med en opsætning, der kræver, at
dit barn opretter en pinkode på fire tal. Dit barn
skal holde koden for sig selv, på lige fod med andre koder, som dit barn bruger i skolehverdagen
(f.eks. UNI-Login). Det er vigtigt, at dit barn husker koden og kun deler den med lærerne og jer
derhjemme.

Gode råd og anvisninger i brugen af
iPads i skolen i Hvidovre Kommune

Kan du komme til at betale for undervisningsmateriale som ligger på iPad’en, hvis den går i
stykker?
Nej; alle købte apps, også private, kan efter køb
genhentes omkostningsfrit.
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Tillykke -

iPad'en har — med sin hurtige netadgang, intuitive tilgang og mange programmuligheder — vist sig at være
et effektivt og kraftfuldt redskab for lærere og elever.

dit barn har fået et nyt skoleredskab til låns

iPad'en er et personligt skoleredskab

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har
vedtaget ”På vej mod digital dannelse”, som er en
vision og handleplan for øget pædagogisk brug af
it i daginstitutioner, fritidshjem, klubber og folkeskoler. På baggrund af den beslutning, udlåner dit
barns folkeskole en iPad til dit barn til brug for
skolearbejde.

Dit barns skole-iPad skal primært bruges til skolerelaterede aktiviteter, men må gerne i et vist omfang bruges
til ikke-skoleaktiviteter som fx at høre musik.

Kære forældre

iPad'en kræver omtanke og giver nye og spændende muligheder for læring
Flere kommuner har erfaring med udlån af personlige iPads til elever. Især to erfaringer går igen
hos dem alle:
Det kræver fælles omtanke og ansvar fra
forældre, elev og skole - i forhold til at
behandle iPad'en fornuftigt.
Brug af iPad i undervisningen øger elevernes motivation, og deres tilgang til læring
styrkes.
I folderen her kan du læse, hvordan du og dit
barn skal forholde jer til den udlånte iPad.
Hvorfor skal dit barn låne en iPad?
iPad’en er et fantastisk værktøj til at lære med,
og du vil sikkert opleve, at dit barn bliver mere
aktiv i sin egen læringsproces.
Med iPad’en kan lærere og pædagoger skabe
undervisnings- og læringssituationer præget af
fleksibilitet og mobilitet, hvor også dit barns egne
digitale færdigheder kan komme mere i anvendelse.

Skulle der komme en situation, hvor hukommelsen på
iPad'en er fyldt op, så må du eller dit barn flytte eller
slette data, som ikke er skolerelaterede.
Selvom kommunen har valgt at købe en model med en
rimelig stor hukommelse, så kan problemet opstå især
omkring opdatering af styresystemet og programmer,
der fylder meget i iPad'ens hukommelse.
iPad i skolen til daglig
1. iPad'en skal altid med i skole og skal være opladet
hjemmefra
iPad’en vil på samme måde som penalhus og bøger
være afgørende for, at dit barn kan arbejde og deltage i
undervisningen. Dit barn kan have brug for forældrehjælp til at sikre gode rutiner omkring iPad’en hjemme.
2. iPad er elevens personlige værktøj
Hvis andre, eksempelvis i familien, generelt bruger dit
barns skole-iPad, kan det være svært for dit barn at
styre indhold, organisering af programmer og produkter
(elevarbejde, lektier mm.) og opladning, og barnet risikerer ikke at kunne finde sin iPad derhjemme.
3. iPad må ikke tages ud af det udleverede cover
Der er indkøbt det bedste cover for bedst muligt at beskytte iPad’en mod at gå i stykker. Opbevares iPad’en
ikke i coveret, påtager hjemmet sig det fulde ansvar for
skader på iPad’en.

4. Knyt aldrig et betalingskort til et Apple-id
Programmer og apps, som dit barn skal bruge
i skolehverdagen, stiller skolen til rådighed.
Der kan oprettes eller logges ind med et privat
Apple-id på dit barns skole-iPad, men det anbefales på det kraftigste, at man ikke tilknytter et betalingskort til nogle Apple-id'er.
Vær også opmærksomme på, at visse ”gratis” apps

— ofte spil—kan indeholde muligheden for at
foretage indkøb i programmet. Den problematik
forefindes allerede i mange mobiltelefoner. Her
kan fraværet af betalingskortet også afhjælpe
problemet.
Spørg på skolen, hvis du er i tvivl.

iPads og pædagogik: nye erfaringer
Selv om en del kommuner allerede har erfaringer
med brugen af iPads i det pædagogiske felt, så vil
forløbet i Hvidovre i nogen grad være et forløb
præget af, at vi i fællesskab skal lære og skabe
vores egne erfaringer om, hvordan brugen af
iPads fungerer bedst — i netop folkeskolen i Hvidovre Kommune.
God fornøjelse med iPad’en!

Med venlig hilsen
Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen.

