11. maj 2016

Princip for Bring Your Own Device, BYOD
I forlængelse af anbefalingerne fra Kommunernes landsforening, om brugen af IT i folkeskolen ønsker
bestyrelsen på Aars Skole at sikre følgende:
1: At der skabes en tilstrækkelig kapacitet til alle elever på nettet. Hver bruger skal kunne bruge to enheder
samtidig (fx computer og mobil).
Pr. 1. maj er skolens adgang til nettet 1 Gb. Unilogin bruges af eleverne til at validere sig på nettet.
2: At der er adgang til print fra egne enheder.
Der er installeret printer så eleverne kan printe fra egne enheder.
3: At eleverne har adgang til de relevante og nødvendige programmer og læringsportaler.
Vesthimmerlands Kommune har indgået en aftale, således alle elever kan installere Office 365 på op til 5
enheder. Kommunen har i samarbejde med skolerne indkøbt et bredt udvalg af læringsressourcer, samt en
læringsportal.
4: At enhederne kan opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt i skoletiden.
Alle elever i 6. til 9. klasse har deres eget stålskab, med egen nøgle til opbevaring af udstyr.
5: Der er adgang til strøm i nødvendigt omfang.
Der er uddelt forlængerledninger, men der er endnu udfordringer med nok strømudtag.
På Aars Skole er der 2 elever pr. 1 computer i 0. og 1. klasse.
I 2. klasse udleveres individuelle computere til alle elever fra 2. til 5. klasse.
Fra 6. til 9. klasse opfordres eleverne til at medbringe deres egen computer.
Såfremt dette ikke er muligt eller ønskes, vil skolen anvise mulighed for adgang til computere eller udlån af
computer i det omfang denne skal benyttes i undervisningen.
I praksis betyder det at eleverne hvert år vil blive spurgt, hvor mange, der ønsker at benytte egen computer
eller låne af skolen. De elever der ønsker at benytte egen, skal aflevere den tidligere udleverede computer,
således de ressourcer vi har udnyttes bedst muligt. Maj 2016 er erfaringen, at en del af skolens computere
ikke anvendes, står gemt væk, da eleverne hellere vil bruges deres egen.
Hvis eleverne ønsker at benytte egen computer i undervisningen, er det vigtigt at understrege, at skolen
ikke har en forsikring der dækker, men at det ligesom med fx mobiltelefonen er familiens egen forsikring
der skal dække eventuelle uheld.
Ønsker eleverne at benytte egne enheder kræver skolen, at disse kan køre office 365.
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