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Princip om medbringelse af egen computere for 5. – 9. årgang 

Som et led i den nationale og kommunale digitaliseringsstrategi for folkeskolen og 

Tingløkkeskolens strategi for Ungeskolen om: ”Computeren som redskab i undervisning i alle 

fag”, ser skolen og bestyrelsen gerne, at alle forældre med børn i 5. – 9. klasse bidrager til, at 

understøtte de digitale ambitioner ved at jeres børn har adgang til en computer, de kan tage med 

i skolen.  

Brugen af computere i forbindelse med undervisningen er inde i en meget hastig udvikling; der 

udvikles mange spændende undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder, der målrettes 

den enkelte elevs behov bedre. Brugen af digitale platforme og Google Apps giver helt nye og 

meget bedre muligheder for læring, kommunikation og samarbejde mellem eleverne og mellem 

elever og lærere. Samtidig er brugen af it i høj grad med til at forberede eleverne på det, der 

venter dem i ungdomsuddannelserne.  

På Tingløkkeskolen udvikler vi løbende medarbejderens kompetencer inden for IT i 

undervisningen. Vi har investeret i bedre og hurtigere netadgang, E-bøger og andet it-

undervisningsmateriale, samt lockers, så alle elever gratis kan låne et skab til opbevaring af 

computer og andre ting.  

Hvad skal computeren kunne? 

Som udgangspunkt kan en ChromeBook opfylde behovet, da skolen bruger Google Apps med 

div. tilhørende tekstbehandlingsprogrammer.  

Skolen har licens til Google Apps, så det er gratis for den enkelte elev.  

Pt. er der enkelte matematikprogrammer, som ikke fungerer via internettet – og dermed ikke 

kan køre på en Chromebook. Disse Programmer benyttes primært i 8. og 9. kl. Men da der hele 

tiden er udvikling inden for dette område, er det vanskeligt at forudsige, hvordan det ser ud om 

få år. Skulle der opstå problemer, er skolen behjælpelig. 

Obs- der er enkelte programmer i skoleregi, der helt eller delvis ikke fungerer på Apple-

computere.  

Der skal være installeret et antivirus-program på computeren, og det skal fungere og holdes 

opdateret. Har man ikke selv et antivirus-program på computeren, så kan skolen tilbyde, at 

skolens antivirus-program (Symantex EndPoint Protection) installeres på Computeren. Det kan 

bruges, så længe eleven er tilknyttet en af Odense Kommunes skoler. Det er dog stadigvæk 

eleven/forældrenes ansvar, at antivirus-programmet fungerer og holdes opdateret! 

Vi er opmærksomme på, at dette princip kan give forældrene en merudgift, og derfor er det 

muligt at låne computer til de elever, hvor forældrene ikke har økonomisk mulighed for- eller 

ikke ønsker at stille computer til rådighed.  

Så længe skolens digitale strategi kræver computere til alle i 5. – 9. klasse vil skolen sikre, at 

ingen elev kommer til at stå uden computer.  

Ved skoleårets start vil forældrene på de berørte klassetrin blive spurgt, om man ønsker at låne 

en af skolens computere. Efter forældreunderskrift på anmodning om lån, vil udlånet blive 

effektueret.                                                       
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