
Brug din egen computer eller tablet i skolen 

 

På Virring Skole ønsker vi, at alle børn bliver dygtige til at bruge IT og begå sig i et 

digitaliseret samfund. Derfor opfordrer vi elever fra 4. – 9.kl. til at have deres egen 

computer eller tablet med i skole, så vi kan få meget mere digital undervisning i 

skolen. 

Der er mange fordele ved, at eleverne bruger deres egen computer: 

• Eleverne kender deres computer og de programmer der ligger på den. 

• Der bliver mindre spildtid til opstart og mere tid til læring, når udstyret blot 

skal tages op af tasken. 

• Eleverne får øvet sig i at have ansvar og passe godt på deres eget udstyr. 

• Når alle elever har egen computer eller tablet med i skolen, vil det give 

mulighed for at bruge meget mere IT i undervisningen. 

Virring skole vil selvfølgelig fortsat tilbyde udstyr til dem, der ikke selv har mulighed 

for at have det med. 

 

Vi arbejder på internettet 

På skolerne i Skanderborg kommune arbejder vi med programmer og dokumenter 

på internettet. Det vil sige, at alle vores undervisningsprogrammer er net baseret og 

ikke skal installeres på computeren, Det eneste der skal installeres er en 

internetbrowser. 

Eleverne får adgang til trådløst internet og print på skolen. 

 

Tablet eller PC/Mac 

Vi anbefaler ikke noget bestemt mærke eller styresystem, da alle 

undervisningsprogrammer ligger på internettet. 



Vi anbefaler at alle elever fra 7. klasse bruger en computer, da de har brug for at 

skrive mere end de mindre klasser. I 4- - 6. klasse kan en tablet være tilstrækkelig i 

de fleste tilfælde. Vi anbefaler dog stadig at eleverne medbringer en computer. 

Forsikring og opbevaring 

Det er eleven selv, der har ansvaret for sit udstyr eller det udstyr, som han eller hun 

låner af skolen. Det er vigtigt, at I, som forældre, tjekker jeres indboforsikring for 

hvordan udstyret er dækket. På Virring skole er det muligt at leje en af vores 204 

aflåste elevskabe. Disse har alle mulighed for at tilslutte en oplader. 

Hvis en computer eller tablet, som eleven har lånt af skolen, går i stykker, vil skolen i 

hvert tilfælde vurdere om eleven har behandlet den så dårligt, at eleven skal 

erstatte den.  


