
Brug af It-udstyr i undervisningen 

 

Overordnet princip 
Vestre skole opfordrer alle elever på 7.-9. årgang til at medbringe digitalt udstyr 

til anvendelse i undervisningen. Det er skolens opfattelse, at digitalt udstyr er at 

betragte som en del af penalhuset for elever i udskolingen. Denne strategi er 

kendt som Bring Your Own Device (BOYD). 

 

En stor del af undervisningen på Vestre Skole inddrager digitale og online 

medier, og undervisningen fungerer bedst, når eleverne har individuelt og 

personligt digitalt udstyr. 

 

Skolen anbefaler, at eleven medbringer en bærbar computer.  

 

Størstedelen af den digitale undervisning foregår online og kan afvikles i en 

browser med adgang til nettet. 

 

Skolen arbejder primært med gratis programmer og henviser elever, der 

medbringer privat digitalt udstyr, til disse. Det er ikke nødvendigt at købe og 

installere bestemte programmer på private maskiner. 

 

Baggrund 
Ifølge folkeskoleloven skal skolen stille nødvendige undervisningsmidler til 

rådighed. I praksis betyder det, at hvis undervisningen er baseret på, at eleven 

skal bruge en computer, så skal skolen stille it-udstyret til rådighed for elever, 

der ikke ønsker eller kan benytte eget udstyr. 

 

Skolen stiller en Chromebook til rådighed for de elever i overbygningen, som 

ikke har mulighed for selv at tage en computer med i skole. 

 

Mange elever foretrækker heldigvis deres eget kendte udstyr med egne 

programmer, opsætning mv. 

 

 

 

 



Vilkår for lån 
Lånecomputeren er omfattet af regler som øvrige udlån på skolen; f.eks. 

taskebøger mv. 

▪ Der udfærdiges en kontrakt på udlånet, som skal underskrives af hjemmet 

og returneres til skolen, inden lånecomputeren bliver udleveret til eleven. 
 

▪ Har en elev ikke længere har brug for at låne computeren, afleveres 

computeren igen. 
 

▪ Ved udmeldelse fra Vestre Skole skal den lånte computer afleveres tilbage 

til skolen. Dette skal ske samme dag som udmeldelsen.  

Computeren skal leveres tilbage i pænt vedligeholdt, uskadt og fuldt 

funktionsdygtig stand med oplader. Såfremt udstyret ikke tilbageleveres jf. 

ovenstående kan låner af computeren gøres erstatningspligtig af skolen.  
 

▪ Lånecomputeren er til skolebrug og må kun anvendes som arbejdsredskab 

til undervisningsformål. 
 

▪ Eleven må ikke installere programmer, ændre opsætning mv. 
 

▪ Eleven er ansvarlig for korrekt brug og opbevaring af computeren i 

låneperioden. 
 

▪ Udlånscomputeren er tydeligt identificerbar med mærkning fra Vestre 

Skole samt elevens navn. 
 

▪ Hvis vilkårene for aftalen overtrædes, kan låneaftalen bringes til ophør, og 

computeren skal straks returneres til skolen. 
 

▪ Vestre Skole står for service/vedligehold, installation af software, tekniske 

ændringer af programmer, opsætning mv. på udlånscomputeren. Skolens 

sørger tillige for fungerende netværk, printløsning mv. 
 

▪ Ved problemer skal eleven straks kontakte sin lærer, som aftaler det 

videre forløb med skolens it-ansvarlige. 
 

▪ Udlånet er omfattet af de alment gældende regler for ansvar og erstatning 

i forhold til skade, bortkomst mv. Disse kan findes på ForældreIntra og 

som bilag til kontrakten. 

 

 
▪ Kontrakten - Aftale om udlån af Chromebooks ved Vestre Skole 

https://vestre-odense.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/de72d4e0-c616-40d0-89ed-c9e12842ea76/True/Aftale%20om%20udl%C3%A5n%20af%20Chromebooks%20p%C3%A5%20vestre%20Skole.pdf

