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Børne- og Ungdomsudvalget vedtog Strategien for digitalisering af undervisning på udvalgsmødet i juni, og med den følger en målsætning om at
øge brugen af digitale medier i undervisningen med henblik på:
at højne elevernes faglige niveau
at styrke skolernes evne til inklusion
at motivere elever, der i dag kan have svært ved at finde lysten til
uddannelse til at gennemføre en ungdomsuddannelse
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Den øgede brug af digitale medier i undervisningen kræver, at eleverne har
adgang til mere digitalt udstyr på skolerne og i hjemmet.
Regeringens strategi for området lyder:
Alle elever skal frem mod 2014 have adgang til en computer (pc, bærbar
pc, tablet pc el.lign.) i undervisningen. Det forudsættes, at eleverne som
udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne stiller udstyr
til rådighed for enkelte elever, der ikke har mulighed herfor.”
På baggrund af regeringens strategi, har vi i Køge Kommune besluttet,
at det ikke er nødvendigt med en digital enhed til hver elev i indskolingen (0. - 3. klasse), men at adgangen til digitalt udstyr bliver
sikret ved en kombination af ”klassesæt” af digitale enheder, og et
antal digitale enheder i klasselokalerne – og uden brug af elevernes
eget udstyr.
at alle elever på mellemtrin og i udskolingen (4. – 10. klasse) arbejder med en individuel digital enhed. Målsætningen opnås med en
kombination af mest muligt kommunalt udstyr suppleret med elevernes eget.
Derfor har vi brug for jeres hjælp. Der er brug for at I, som forældre til
folkeskoleelever i Køge Kommune, støtter op om strategien og hjælper
således, at jeres barn medbringer eget udstyr til at gennemføre undervisningen digitalt.
I forhold til hvilket udstyr, der foretrækkes i undervisningen, anbefaler
Børne- og Ungeforvaltningen, at eleverne i 4. til 10. klasse som udgangspunkt bruger en computer i undervisningen, da den bedst vil kunne understøtte den samlede undervisningssituation vi ønsker på skolerne.
Side 1/2

Dato

Sagsnummer

Dokumentnummer

12-11-2013

2011-34450

2013-193976

Opbevaring
Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at Køge Kommune opsætter
aflåste skabe med opladningsmulighed i tilknytningen til undervisningslokalerne, så eleverne kan have deres udstyr i disse, når det ikke er i brug
eller under opsyn. Skabene forventes opsat i løbet af 2014.
Forsikring og ansvar
Når anvendelsen af digitalt udstyr i højere grad forventes at være en del af
undervisningen, vil dette medføre et andet ansvar for skolen, elever og
forældre. Overordnet har eleven ansvar for det lånte eller eget digitale udstyr.
Det vil i den enkelte situation skulle vurderes, om eleven har handlet således, at der kan kræves erstatning. Det er også vigtigt, at I tjekker jeres
indboforsikring og dennes ansvarsdækning. Hvis forsikringen ikke dækker,
kan eleven og forældrene modtage et erstatningskrav på op til 7.500 kr.
pr. handling.
For mere information omkring forsikringsforhold for udlånt udstyr og personligt udstyr henvises til bilaget til dette brev: Vedr. forsikringsmæssige
fakta ved benyttelse af digitalt udstyr i skolerne.
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