Indledning
Et pædagogisk redskab
Gladsaxe Byråd har besluttet, at alle elever i kommunen skal have en iPad. iPad’en
skal understøtte elevernes læring, give mulighed for større variation og
differentiering, samt også gerne skabe mere motivation for læring hos eleverne.
iPad’en skal bruges som et pædagogisk redskab til at øge udbyttet af
undervisningen og støtte dit barns faglige udvikling. Den er dit barns personlige iPad,
som barnet også gerne må bruge privat, så længe det ikke ødelægger muligheder for
at bruge den til læring. Det betyder, at jeres skole eller klasse vil lave eller har regler
for, hvad en iPad må bruges til, og hvad man må gemme på den.
At lære at være på nettet
Børn risikerer at møde uønsket indhold på nettet på alt deres udstyr: iPad, PC og
telefoner. De låner, deler og viser indhold til hinanden i skolen, i sportsklubben og
andre steder via kommunens net, åbne net, og netdeling. Opgaven er derfor, at lære
børnene at færdes i det virtuelle rum - både med hensyn til hvordan man søger på
nettet, hvad man må på nettet, og hvad man gør, hvis man møder noget ubehageligt.
Det er en opgave, der kun kan løses, hvis vi voksne arbejder sammen. Lærerne og
pædagogerne kan og vil tale med eleverne om det i skoletiden, men det er også
vigtigt, at I taler med jeres barn om det.

Det tager tid
Fra den 30. september har alle skolebørn i Gladsaxe en iPad, og det kan godt betyde
at nettet bliver overbelastet i de første dage, hvor nyhedens interesse er meget stor.
Vi har forsøgt at gøre skolernes netværk klar til belastningen, men det kan vise sig,
at der er ting, vi har overset.
Fra den 19. september har alle medarbejdere på skolerne en iPad, og de har meget
forskellige erfaringer og kompetencer i brug af iPad i undervisningen. Forvent derfor
ikke, at alle medarbejdere kan/gør det samme lige efter udleveringen.
Det er vores håb – Skoleforvaltningen og skoleledelserne -, at I vil tage godt imod
jeres barns nye iPad og have tålmodighed med os og medarbejderne, hvis vi laver
fejl her i starten.
Vi håber, at dit barn får stor glæde og megen læring med sin iPad.
Med venlig hilsen
Michael Mariendal
Skolechef

Før dit barn kan få sin iPad
Hvad
Udfyld udlånsdokumenterne
Når du har oprettet et Apple-id, skal du udfylde informationerne i udlånsdokumentet,
som eleven har med den dag, hvor iPads vil blive udleveret.Dit barn kan ikke få sin
iPad, hvis du ikke har skrevet under.
Sæt dig ind i forsikringer og ansvar
Skolen dækker i reglen ved skader og uheld, men der er en række undtagelser.
Forsikringsdækning
Kommunens forsikring dækker ved indbrud både på skolen og i hjemmet, samt ved
ran og røveri. Forsikringen dækker ikke ved bortkomst.
Følgende definitioner er gældende i forhold til forsikringen
Indbrud
Ran
Røveri
Bortkomst

Defineres som tegn på opbrud af vinduer, døre, porte mv.
Åbenlyst tyveri, som bemærkes af den stjålne, som dermed gør anskrig
Genstanden aftvinges ved vold eller trussel om vold
Genstanden er forsvundet, og der kan ikke gøres rede for, hvad der
præcist er sket, og der foreligger ikke bevis for en hændelse

Eleverne er derfor forsikret for mistet Ipad ved indbrud i skole/eget hjem, ran eller
røveri. Bortkomne Ipads er ikke forsikret, og erstattes ifølge beskrivelsen nedenfor.
Ansvarsforhold
Ansvarsforholdene kan skitseres som følgende:
Forsikringsdækning
Kommunens forsikring afholder udgiften (se ovenstående)
Hændelig undergang
Kommunen hæfter
Undergang pga. fejl mv. Eleven hæfter
Er der forsikringsdækning, og er hændelsesforløbet dokumenteret, giver sagerne sig
selv. I sager udenfor forsikringens område hæfter kommunen, som udgangspunkt,
for Ipad'en, medmindre eleven har handlet erstatningspådragende.
Udstyret kan på forlangende og uden nærmere angivet grundlag kræves afleveret
tilbage til skolen inden for en frist af 2 uger.

Tre eksempler, der forklarer ansvarsforholdene:
Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

• Kaster en elev sin Ipad
gennem luften i
klasselokalet, så den går
i stykker, vil eleven
selvsagt blive
erstatningsansvarlig.
Opbevarer samme elev
sin Ipad korrekt i skolen,
men en anden elev tager
den og kaster den som
før angivet, vil eleven
(låntageren) ikke ifalde
samme ansvar. Her
påhviler undergangen af
Ipad'en kommunen, der
derimod kan gøre et
erstatningsansvar
gældende mod eleven,
der rent faktisk kastede
Ipad'en.

• En elev cykler i sin fritid
med sin Ipad i tasken, og
falder ved et uheld på
cyklen. Ipad'en går i
stykker. Eleven har ikke
kørt uansvarligt på
cyklen, og har i øvrigt
ikke begået fejl eller
forsømmelse i sin
omgang med Ipad'en.
Kommunen hæfter og
kan ikke gøre
erstatningsansvar
gældende mod eleven.

• En elev kommer i skole
og kan ikke redegøre for,
hvor Ipad'en er. Eleven
(Låntager) skal behandle
det lånte med passende
omsorg, og skal normalt
kunne aflevere det lånte
tilbage i væsentlig
samme stand. Eleven vil
efter alt at dømme være
erstatningsansvarlig,
medmindre en hændelig
undergang kan
dokumenteres (eller efter
skolens vurdering er
sandsynlig).

Anvendelsen og udlevering af Ipad’en i undervisningsøjemed er i erstatningsmæssig
henseende omfattet af de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt
– dvs. de samme erstatningsretlige regler som gælder for brug af øvrig
undervisningsmateriale (bøger og lign.)
For elevens/forældrenes ansvar henvises herudover til vedlagte pjece om børns
erstatningsansvar.
http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/civilret/b%C3%B8rnserstatningsansvarjustitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilr
et/Pjece boern.pdf). Skolen kan levere en udskrevet udgave af pjecen, hvis det
ønskes.

Skriv under:
Ved udlevering af iPad: læs vedlagte udlånsbetingelserne grundigt før underskrift.
De står på bagsiden af det dokument, du skal skrive under på.
Opret Apple-id
Det er nødvendigt, at den enkelte elev opretter et Apple-id inden iPad’en bliver
udleveret. Apple-id skal man bruge, når, man skal henter apps. En App er et
program, man bruger til at læse bøger med, tegne, redigere billeder og meget mere.
Man skal være 13 år for at kunne oprette et apple-id. Hvis jeres barn er under 13 år,
skal I derfor oprette et apple-id i et af jeres navne, som jeres barn kan bruge.

Husk at oprette en kode, som jeres barn kan huske.

Hvordan
Sådan opretter du et Apple-id
Du opretter et Apple-id ved klikke på følgende link:
https://appleid.apple.com/account?localang=da_DK og følger Apples vejledning. Et
Apple-id er knyttet til en e-mail. I kan vælge at oprette en ny e-mail eller benytte en i
allerede har i forvejen.
Hvis I allerede har et Apple-id, er I velkommen til at benytte dette, men vær
opmærksom på, at I kun kan bruge det, hvis I ikke har et betalingskort knyttet til.
Det er vigtigt, at det Apple-id I opretter bliver oprettet, uden at der er knyttet et
betalingskort til. Skolen vil betale apps til skolebrug.
Hvis I har brug for hjælp til at oprette Apple-id, kan I henvende jer på skolen [skolen
kan udfylde hvem og hvor], og så kan skolen hjælpe jer. Hvis man ikke ønsker at
oprette Apple-id, så ret henvendelse til skolen så hurtigt som muligt, og I vil få
udleveret et skole-id med begrænsede rettigheder.

Når dit barn har fået sin iPad
iPad’en bliver dit barns digitale skoletaske. Der skal være plads til skolens
programmer på iPad’en; det betyder, at I som forældre skal hjælpe jeres barn med at
rydde op på iPad’en, hvis I har et barn i de mindre klasser.
Hvis dit barn kommer i pladsnød, er det tit fordi, der er for mange film og billeder
gemt. Gem de bedste og læg evt. resten i Dropbox, på din PC, en CD eller andet.
Slet de spil og programmer, der ikke længere bliver brugt, men husk at du ikke må
slette skolens programmer og App’s.
Det kræver løbende tilsyn at holde øje med, hvad barnet kan, ser og har på sin iPad.
Det kan skolen ikke sikre regelmæssigt for alle børn. Her må vi have jer til hjælp.
Tal med dit barn om indholdet på iPad’en med jævne mellemrum og spørg ind til
barnets oplevelser og viden (tilpas til barnets alder) for eksempel:
Hvad laver dine venner på nettet?
Hvad er de bedste spil/ websider/sociale medier lige nu?
Vil du vise mig dit yndlingsspil/side/sociale medie?
Er der nogen, der bliver drillet eller mobbet på nettet?
Har du set noget, du synes var væmmeligt eller ubehageligt?

Beskyttelse og sikring af iPad:
Alle iPads bliver udleveret med et sikkerhedscover, som skal beskytte iPad´en og
blive på hele tiden.
Alle iPads er gravet med Gladsaxe kommunes logo og via et MDM (Mobile
mangement system) er det muligt at kortslutte iPaden, hvis den bliver stjålet. Det
skulle gerne minimere antallet af stjålne iPads.
Ejendomsforhold:
iPad’en er Gladsaxe Kommunes ejendom, og må Misligholdelse og misbrug af
udstyret medfører øjeblikkelig opsigelse af låneaftalen.
Kommunen er ikke på nogen måde ansvarlig for elevens private indhold på Ipad’en,
herunder såfremt dette slettes ved reparation, opdatering eller lignende.

Regler
Nogle af de vigtige regler, der gælder alle (jeres egen skole eller klasse kan godt
have/lave flere regler)

1. iPad’en er kommunen ejendom. En skole-iPad er først og fremmest et
arbejdsredskab, og hvis barnet flytter skole eller går ud af 9. klasse skal den
afleveres tilbage til skolen i god stand. iPad’en må ikke ikke udlejes eller
overdrages til andre end eleven, ligesom
2. Der ikke må foretages tekniske indgreb på iPaden og du må ikke skille den
ad.
3. Det er forbudt at jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge at modificere
iPad’ens styresytem.
4. Det er elevens ansvar, at iPad’en er opladet og klar til brug, når skoledagen
starter
5. Ved låneaftalen forpligter eleven sig til på forlangende at slette privat indhold,
som grundet manglede lagringsplads eller andre forhold, hindrer brugen af
Ipad’en til undervisningsformål.

6. Eleven må ikke downloade eller opbevare ulovligt copyrightbeskyttet materiale
på it-udstyret, som film, musik, mv.
7. Eleven skal altid acceptere eventuelle sikkerhedsopdateringer til programmer
og styresystem for at holde it-udstyret opdateret til brug i undervisningen
8. iPad’en skal ALTID opbevares i det udleverede cover. Men eleven på gerne
sætte klistremærker på coveret, så iPad’en bliver let genkendelig for eleven.
9. Ved fejl på iPad’en er eleven forpligtet til at melde dette snarest muligt til
klasselærer.
10. Det er de voksne på skolen, der bestemmer hvornår iPad’en skal bruges på
skolen.

