Elevcomputer på Aars Skole

Elevcomputer i undervisningen
På Aars Skole undervises der med udgangspunkt i IT i alle fag og i alle
sammenhænge. Dette skal ske for at fremme fagligheden, og
understøtte elevernes læring og personlige udvikling. Visionen
understøtter vejen frem til den digitale skole i 2020.
Inddragelse af elever, forældre og lærer
Aars Skole ønsker at inddrage elever, forældre og lærer aktivt i
anvendelsen af computer i undervisningen. Denne folder giver nogle
fingerpeg om hvordan vi gør det.
Det praktiske
Udleveret computer
En udleveret computer og tilbehør er til elevens eget brug, så længe
eleven går på Aars Skole. Stopper eleven på Aars Skole, skal
computeren og tilbehør afleveres tilbage til skolen.
Netværk
Når elevcomputeren er registreret på skolens netværk, kan den
anvendes af eleven, også uden forbindelse til netværket.
UNI-login
For at anvende computeren, skal eleven logge på med sit UNI-login.
UNI-login er elevens personlige kode, og må ikke anvendes af andre end
eleven.

Programmer
Computeren er installeret med programmer der er målrettet undervisningen på
alle trin. Det er tilladt at installere undervisningsrelaterede programmer på
computeren. Installerede programmer skal være lovlige, og hvis et program
kræver det for lovlig anvendelse, skal der være indkøbt licens. Hvis et program
eller en tjeneste, har et krav om elevens alder i forbindelse med anvendelse,
skal dette overholdes.
Uønskede programmer og data kan blive fjernet uden varsel.
Antivirus
Computeren er installeret med et antivirusprogram. Der må ikke installeres
andre antivirusprogrammer, da dette kan forhindre programmet i at virke
korrekt.

Sommerferie
Ønskes computeren ikke med hjem i sommerferien, kan skolen opbevare den.
Ansvar og forsikring
Computer og tilbehør anvendes på elevens ansvar. Forældre eller værge bør
tegne en forsikring der dækker eventuelle skader på computeren og tilbehør.
Skolens forsikring dækker ikke eventuelle skader. Se yderligere under ”Nyttige
links”.
Hvis uheldet er ude
Har eleven eller forældre spørgsmål vedrørende computeren, eller er der
problemer med den, kontaktes skolens IT-supporter.
Begynd ikke selv at forsøge at løse problemer med computeren.
Såfremt der er forsøgt at foretage reparation på computeren eller tilbehør, kan
eventuel garanti bortfalde. Skolen formidler selv kontakt til leverandøren om
reparation og service.
Backup
Det er elevens eget ansvar at tage backup af egne data på computeren. Dette
kan man gøre til det private drev Kommunens netværk stiller til rådighed, til et
USB-stik etc. Hjælp gerne eleven med at tage backup. Skolen vil også meget
gerne være behjælpelig!

Digitale leveregler og udleveringsaftale
Digitale leveregler
På Aars Skole opfordrer vi elever, forældre og værger, til at tage aktivt del,
i udformning og håndhævelse, af ”digitale leveregler” og etik omkring
anvendelse af IT.
Eleverne er i klassen selv med til at udarbejde og nedskrive, regler og råd
omkring det at have en skolecomputer, og det at anvende digitale midler i
hverdagen.
Dette er en løbende proces, da behov og it-modetendenser hele tiden
skifter, i løbet af elevens skolegang.
De enkelte klasser lægger selv deres digitale leveregler på elev- og
forældreIntra.

Aars Skole har derudover nogle generelle regler og vejledninger:
 Behandl computeren som er den din egen
 Mad og drikke hører ikke sammen med computeren!
 Brug computeren til skolearbejde, det er den bedst egnet til
 Har eleven en anden computer derhjemme, så brug dén, til spil, chat,
sociale medier osv.
 Misbrug ikke andres computer, UNI-login og koder.
 Opfør dig på de sociale medier, som du vil gøre hvis du sidder over for
den du henvender dig til.
 Hold en pæn omgangstone, og skriv aldrig anonymt til andre
 Chat, spil og internet er kun tilladt, hvis læreren har tilladt det, eller
hvis det er en del af undervisningen
 Man må ikke gå på betalingssider eller pornosider på skolen
 Er du i tvivl så snak med kammerater, lærere, forældre eller værger

Udleveringsaftale
Når eleven får udleveret en computer af skolen, skal forældre eller
værge samtidig udfylde en udleveringsaftale. Denne fortæller at man
accepterer de spilleregler, Aars Skole har sat for den udleverede
computer, og den digitale dagligdag på skolen.

Kontakt og nyttige links
Kontakt
Aars Skole:
telefon.: 99 66 88 00
adresse: Kirkegade 4, 9600 Aars
e-mail: aars.skole@vesthimmerland.dk
hjemmeside: aars-skole.dk

Aars skole It-team og it-supporter:
Via beskedsystemet i Forældre og ElevIntra til
IT-supporter Claus Støvring-Eriksen, initialer CLSE

Telefon: 99 66 88 17 (kun opkald!)

Nyttige links
Aars-skole.dk -> menuen ”Skole IT”

Justitsministeriets pjece om børns erstatningsansvar, se
linket på skolens hjemmeside.
Danmarks undervisningsportal www.EMU.dk

