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Indledning
Denne politik har til formål at
• informere om Skolen Bifrosts valg i forbindelse med integreringen af digitalt udstyr- og
arbejdsplatforme for eleverne
• hjælpe og sikre den enkelte bruger af skolens IT-ressourcer
• opridse de retningslinjer, der skal følges, når man anvender digitale midler på skolen.
Disse retningslinjer gælder brug af udstyr og tjenester der er stillet til rådighed af skolen, samt eget
medbragt udstyr (computere, iPads, telefoner, etc.).
Alle skolens IT-ressourcer har overordnet til formål at støtte elevernes læring og udvikling samt
personalets undervisning, forberedelse og samarbejde.

Digitale ressourcer
For at tilgodese elever og ansatte bedst muligt har skolen foretaget en række valg på IT området,
som har til mål at nedbringe udgiften for skolen og den enkelte, samt at skabe ensartethed i de
platforme der anvendes til undervisning.
Skolen tilstræber således:
• At benytte programmer og tjenester i undervisningen, der afvikles via internettet
(cloud baserede tjenester), så personale og elever også kan bruge dem derhjemme.
• At bruge programmer og tjenester, der kan bruges på alle platforme fx på både tablet og
PC
• At personale og elever altid har adgang til dokumenter og indhold
• At elever medbringer eget udstyr (skolecomputer)
• At der ikke er behov for lokale servere eller udstyr eller en it-afdeling
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Login
Alle elever og personalet er tildelt et login på skolen via deres UNI Login.
Det er elevernes opgave at huske både deres login og adgangskode, men kan dog kontakte deres
lærer, hvis man har glemt login navn eller få nulstillet sin adgangskode.
Der kan findes hjælp hos skolens lærere til login.

Skole-computer/tablet
Skolen Bifrost har en Bring Your Own Device (BYOD) strategi hvor alle elever selv skal medbringe,
som minimum en tablet i 0-3 klasse og derefter en bærbar computer i 4. klasse og opefter.
Det er i orden at benytte en laptop i 0-3 klasse, så længe barnet er i stand til at logge ind og
benytte den selv.
Man kan benytte en Chromebook, Windows 10 PC, eller MAC.
For brugere af Windows - eller Mac baserede bærbare vil barnet skulle logge ind i For
Chromebooks gælder det, at barnet kan logge på med sit UNI login og derefter automatisk er
logget ind i programmer og værktøjer, der skal benyttes.
Windows/macOS skal barnet først logge ind på computeren og derefter logge ind med sit UNI login
i Google Chrome browseren. Adgangskoder kan gemmes.
Hvis du vælger at dit barn i 0-3 klasse skal have en tablet i stedet for en laptop, anbefaler vi mindst
9” skærm og minimum 4-5 GB ledig plads til apps og indhold. Tablet’en skal kunne køre den
seneste version af IOS eller Android.
Tablet’en skal beskyttes med en kode, og eleven skal selv kunne logge på.
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Digital samarbejdsplatform for elever og personale
Skolen stiller Google Workspace for Education til rådighed for personale og elever som digital
samarbejdsplatform, som omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Docs (tekstbehandling)
Slides (til præsentationer)
Sheets (regneark)
Drive (dokumenthåndtering)
Chat
Meet (videomøder)
Classroom (undervisningsværktøj)
Jamboard (virtuelt whiteboard)
En række andre tjenester

Alle disse værktøjer tilgås i skyen ved hjælp af browseren Google Chrome, der skal være
installeret på de bærbare computere.

Fagportaler
Eleverne har adgang til følgende fagportaler via deres skole login:
•
•

Gyldendal (Dansk, Engelsk, Historie, Matematik, Religion)
Alinea (Dansk)
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Retningslinjer
•

Skole login (password) er strengt personlig og må aldrig deles med andre. Dette gælder
både elever og personale.

•

Man må aldrig bevidst tilgå informationer eller tjenester med en andens login. For eksempel
ved at udnytte en ulåst telefon eller computer.

•

I skole-og SFO-tiden må elevers mobil/tablet/PC kun bruges i undervisningssammenhæng.
Det er skolens personale, der bestemmer, hvornår elevernes udstyr skal benyttes i
undervisningen.

•

Elever må bruge deres elektroniske udstyr når skolens personale har givet tilladelse til det.
Sociale medier, spil og anden personlig aktivitet på mobil-og IT-udstyr, der ikke har med
undervisningen at gøre, er ikke acceptabelt i skole og SFO med mindre personalet har
givet særlig tilladelse.

•

Skolens personale kan til enhver tid kræve elektronisk udstyr slukket/lagt væk.

•

Når der kommunikeres internt eller eksternt via skolens systemer, forventes det, at elever
og personale anvender et venligt, sobert og anstændigt sprog.

•

Ved brug af IT-udstyr forventes det, at man tager hensyn til hinanden. Der bruges derfor
høretelefoner, når der afspilles lyd mv. Alle elever på skolen skal selv medbringe et sæt
høretelefoner.

•

Materialer som downloades, uploades, offentliggøres eller streames via skolens ITsystemer fx via hjemmesider, email, chat eller lignende skal være lovlige og må ikke
indeholde pornografisk, racistisk, injurierende eller på anden måde anstødeligt materiale.
Skolen følger her dansk lovgivning på området.

•

Brug af kamera og videooptagelser er kun tilladt, hvis det er en del af undervisningen og
godkendt af skolens personale.

•

Billeder og videoer må efterfølgende kun mangfoldiggøres på skolens interne medier, hvis
skolens personale vurderer, at det er i orden og relevant.

•

For publicering af billeder og video på øvrige medier, skal forgående punkter være opfyldt,
og der skal foreligge en underskrevet samtykkeerklæring for alle der er med på
billedet/filmen samt fra forældre.

•

Såfremt retningslinjerne for brug af IT-udstyr ikke overholdes, kan skolens personale vælge
at sætte udstyret på kontoret, hvor det kan afhentes, når skoledagen er slut.

•

Skolens personale vurderer, hvornår forældrene skal informeres, hvis en elev gentagne
gange bryder retningslinjerne for brug af elektroniske hjælpemidler. Hvis en elev har en
uhensigtsmæssig IT-adfærd og ikke følger skolens retningslinjer, kan det få alvorlige
konsekvenser afhængig af sagens karakter.
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Referencer og relevante links
Vejledning til forældre omkring skole-computer/tablet: https://skolenbifrost.dk/skolecomputer/

Rådgivning til forældre
https://redbarnet.dk/sletdet/
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitalt-liv/foraeldre/
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