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IT POLITIK
OG HANDLEPLAN
Medbring dit eget device

IT POLITIK & HANDLEPLAN
På Trelleborg Friskole anerkender vi samfundets og ungdomskulturens brug af og tilgang til
elektroniske hjælpemidler. Denne mangfoldiggørelse er støt voksende, og Trelleborg Friskole
anser det for en vigtig kompetence at kunne forstå og udnytte de mange forskellige muligheder, som findes til undervisningsbrug.
Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i "medbring dit egen device".
Med "device" menes computer, tablet i forskellige format og/eller mobiltelefon.
Det er med denne politik et ønsket mål at sætte fokus på IT i undervisningen samt at øge den
enkelte elevs kompetencer i brug af elektroniske hjælpemidler.
Det er vigtigt at understrege, at Undervisningsministeriets krav til IT baseret undervisning
ikke bliver mindre. Der er allerede i indskolingen krav om inddragelse af IT i visse fag.
Fra 3. klasse og opefter sætter skolen krav om, at en elev skal have sit eget device med. Ens
device skal være med i skoletasken hver dag.
Fra 7. klasse og opefter sætter skolen krav om, at en elev skal have en bærbar computer med,
da kravene til tekstbehandling m.m. øges. Den skal ligeledes være med i skole hver dag.
Skolen og lærerne forpligter sig på at lære eleverne at bruge deres device til undervisningsbrug samt at gøre dem til gode office-brugere. Det er forældrenes ansvar at lære deres barn de
basale IT-kompetencer (som at tænde/slukke, åbne et program osv.)
Forventning til brug og mål i undervisningen i forhold til It - og mediekompetencer i folkeskolen - Fælles mål 2009, faghæfte 48, Undervisningsministeriet.
Indskoling (0.-2. kl)
Vi opfordrer elever i indskolingen til at medbringe deres egen device. Men der er først krav om
at medbringe eget device fra 3.kl. og op.
Særligt i 2. klasse vil der være en større inddragelse af IT baseret undervisning.
Minimumskrav til bærbar Min.krav til android tablets
computer

Min. krav til Ipad

Der opfordres til brug af Microsoft Office-pakken, da det
er dette skolen indkøber og
arbejder videre med fra 3.9.kl.

Der opfordres til Officepakken, da det er dette
skolen indkøber og arbejder videre med fra 3.-9.kl.
Pages.

Der opfordres til Office-pakken,
da det er dette skolen indkøber
og arbejder videre med fra 3.9.kl.
Geogebra

Det er her eleverne skal opdrages til, hvordan man benytter og passer på sit device – sammen
med forældrene. Det er ligeledes her at basale IT kompetencer skal opbygges ligesom der eksperimenteres med programmer/apps som kan støtte undervisningen – f.eks. IMovie eller
Explain Everything til Ipad.
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Mellemtrin (3.-6. kl)
På mellemtrinnet er brug af IT-værktøjer en vigtig del af de fælles mål.
Derfor skal alle elever medbringe enten computer eller tablet som en fast del af deres undervisningsmateriale. Særligt da skolen satser på brug af matematikfessor som del af undervisningen.
Produktfremvisning/præsentation er især et af fokusområderne.
Skolen indkøber elev-licenser til Office-pakken for alle elever i 3.-9.kl.
Minimumskrav til bærbar com- Min.krav til android tab- Min. krav til Ipad
puter
lets
Microsoft Office-pakken
Skolekom
Geogebra

Office-pakken
Skolekom
Geogebra

Office pakken
Presentation
Skolekom
Geogebra

Overbygning (7.-9. kl.)
I overbygningen skal elevernes basale IT-kompetencer være på plads, og de skal kunne benytte Office-pakken på brugerniveau. Hermed vil der lægges mere vægt på fremstilling/præsentation og på at integrere IT i undervisningen i langt større grad end på de øvrige
trin. Især den skriftlige fremstilling vil der blive sat krav til samt produkt præsentation.
Eleven skal medbringe en bærbar computer der kan kobles til skolens netværk.
Skolen indkøber elev-licenser til Office-pakken for alle elever i 3.-9.kl.

Minimumskrav til software på
bærbar computer
Microsoft Office- pakken
Live Movie Maker
Skolekom
Geogebra

Generelt om IT-værktøjer i undervisningen
Skolen og dens undervisere kan på alle klassetrin opfordre til download og indkøb af app’s til
undervisningsbrug. Der skal derfor påregnes mindre udgift til disse. Det er vanskeligt at fastsætte hvilke app’s der skal benyttes da nye hele tiden udvikles og udgives - I bliver derfor orientere af lærerne løbende.
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SKOLENS IT REGLER
I indskolingen og på mellemtrinnet må ens device udelukkende bruges i undervisningssammenhæng. Medbringes en tablet er det ikke en spillemaskine – men et arbejdsredskab. Skolen
har visse krav om programmer til brug i undervisningen.
I overbygningen må eleverne bruge deres device i 12-pausen.
Elevernes device skal ikke bruges til f.eks. chat, Facebook, Youtube mv. i undervisningstiden.
Den skal heller ikke bruges til ulovlig download eller ulovlige streaming-tjenester.
Skolen kan til enhver tid opsætte regler for hvad der må/ikke må være installeret på elevcomputerne/tablet.
Læreren kan konfiskere et device ved uhensigtsmæssig brug eller adfærd.
Ansvar
Det er til alle tider elevens ansvar at medbringe sit device til skole. Problemer i forbindelse
med hardware eller software er elevens eget ansvar. Hjemmet skal selv sørge for lovlige licenser til det software som er installeret på elevens device.
Devicen skal være opladet ved skolestart. Der skal være plads på ens device til at kunne gemme filer, nye programmer eller andet fagligt.
Det er en god ide at medbringe høretelefoner/headset.
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ETIK OG DIGITAL DANNELSE
Enhver brug af computere/tablets på nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller
er skadelig for skolens omdømme, er forbudt
Alle skal overholde god etikette – ifølge Center for Digital Dannelse - på Internettet. Der må
ikke sendes anonym post og andre brugere af nettet må på ingen måde generes.
Det er strengt forbudt at søge efter, downloade eller gemme pornografisk, voldeligt eller racistisk materiale.
Færdsel på internettet bygger på tillid til dig som bruger. Det betyder, at alle må rette sig efter
de fælles normer for god tone på nettet. Disse normer danner grundlag for hensynsfuld og
fornuftig trafikafvikling.
Du skal vide, at hvis du sender en mail eller andre former for beskeder, skal du opfylde nedenstående retningslinjer:
» Når du chatter, bør du aldrig opgive dit efternavn, adresse, telefonnummer, klasse og skolens
navn.
» Skriv i en pæn tone - lad være med at bruge skældsord og bandeord.
» Brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke noget underforstået.
» Send ikke store filer uden grund - det optager plads på computere og netværk.
» Underskriv dine meddelelser, så man kan se, hvem der er ophavsmand til dine breve.
» Hold ekstreme holdninger og synspunkter for dig selv. Husk at alle kan læse, det du skriver.
» Send ikke reklamer eller agiterende indlæg.
» Upload aldrig billede eller video af en anden uden dennes tilladelse.
Skolen tager på det kraftigste afstand fra digital mobning. Udsættes en elev for dette træder
skolens mobbepolitik i kraft.
Skolen forpligter sig på at undervise eleverne i digital dannelse på nettet gennem deres skoleforløb på Trelleborg Friskole.

LÆRERNE OG IT
På sigt planlægger skolen at alle klasser skal have en projektor og lærred til brug i undervisningen.
Inden for de programmer som bruges i undervisningssammenhæng, forpligter lærerne sig på
at udvikle deres IT-kompetencer – bl.a. igennem kurser og faglig sparring.
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