Politik og Principper for brugen af iPads
Alle elever på Felsted Centralskole får en iPad til rådighed af Felsted Centralskole/ Aabenraa
kommune. Den er først og fremmest til pædagogiske formål med henblik på elevernes læring.
For at eleverne kan anvende deres iPad i undervisningen, er det en grundbetingelse at de kan
færdes på nettet – f.eks. søge efter information og viden. Forældre, elever og medarbejdere
på Felsted Centralskole har derfor et fælles ansvar for at lære børnene god netetik. Vi har en
forsat dialog om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt, lovligt og ulovligt.
Lærerne vil kunne overvåge elevernes aktivitet på den enkelte iPad løbende i hver enkelt
lektion.
Elevernes iPad tilhører Felsted Centralskole/Aabenraa kommune, og elleverne har den kun til
låns, til de går ud af skolen. Derfor har forældre og elever ansvar for at passe på den ud fra de
regler som skolen har formuleret.
Eleven er ansvarlig for, at den lånte iPad, i lighed med andre undervisningsmaterialer,
afleveres i samme stand som den blev modtaget i. IPad’en er forsikret, men eleven kan
risikere et erstatningsansvar, hvis iPad’en beskadiges med vilje, eller eleven har handlet groft
ufornuftigt og uansvarligt. Det vil i hvert tilfælde være en konkret vurdering, der afgør, om
eleven får et erstatningsansvar.
I det følgende kan I læse om regler for god håndtering af iPad og god adfærd på skolen og i
hjemmet. Vi anbefaler, at alle voksne læser disse sider grundigt og taler om reglerne med
barnet.

Principper


Den lånte iPad tilhører Felsted Centralskole og må ikke udlejes eller overdrages til
andre end eleven.



Eleven har pligt til at anmelde tyveri eller misligholdelse til kontoret. Der vil derefter
blive udfyldt en formular, som underskrives af forældrene.



Eleven kan benytte iPad’en både på skolen og i fritiden efter reglerne.



IPad’en er først og fremmest til skolebrug, men må også gerne indeholde egne APPs og
musik.



Aldersgrænsen på APPs skal overholdes. Dette er især et forældreansvar.



Skolen kan til en hver tid slette APPs, der enten er upassende, anstødende eller hvis
der mangler plads på iPad’en. Pornografisk, voldspræget og alment krænkende indhold
er altid uacceptabelt.



Det er til enhver tid elevens ansvar at sørge for at lave back up.



IPad’en skal være opladet ved skoledagens start. Oplader bliver i hjemmet.
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Ordensregler


IPad’en er til låns – pas godt på den!!



Der må gerne sættes klistermærker på coveret.



IPad’en skal blive i coveret.



IPad’en skal medbringes hver dag i opladet tilstand. Oplader skal blive hjemme.



IPad’en skal i frikvarterer og pauser lægges i tasken eller i skabe på skolen.



I undervisningen skal iPad’en bruges efter anvisning eller samråd fra/med voksne.



Spisning og iPads hører ikke sammen.



Under transport fra og til skole skal iPads være i tasken.



Billeder og video efter vores politik. Den enkelte skal acceptere før der kan tages
billeder eller video af vedkommende.



Det er forbudt at jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge at modificere iPads
styrestystem. Erstatning i forhold til anvendt arbejdstid på udbedring kan i særlig grove
tilfælde komme på tale.



Ved overtrædelser kontaktes forældre i de tilfælde det vurderes nødvendigt.

Sønderborgvej 137,Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 7376 8340

