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På Lynghedeskolen sætter vi rammer for fællesskabet, vi udviser ansvarlighed, vi er åbne over for
nytænkning og udvikling. Det er skolens opfattelse, at digitalt udstyr i 2017 er en central del af skoletasken. I tråd med Billund kommunes digitaliseringsstrategi ønsker vi, at alle elever har en computer til rådighed. For at imødekomme dette, opfordrer Lynghedeskolen pr. 1/8-17 alle elever til at
medbringe egen computer (”Bring your own device - BYOD”), startende fra. 7. årgang.
En stor del af vores elever medbringer allerede i dag en computer. Nu ønsker vi bredt at appellere
til, at man medbringer den hver dag. Langt størstedelen af de digitale læringsmaterialer eleverne
benytter, ligger tilgængeligt online. Det samme gør sig gældende for Officepakken, som vi tilbyder
alle elever frit at kunne downloade på egen computer, så længe de er tilknyttet Lynghedeskolen.
Det er med skolebestyrelsens opbakning, at vi indfører BYOD. Skolebestyrelsen forventer, at øget
brug af it og digitale læremidler vil kunne hæve kvaliteten af undervisningen. Det forventes også at
øget brug af digitale læremidler kan hæve kvaliteten af læringen for den enkelte elev.
Har man ikke mulighed for at medbringe eget udstyr, vil skolen stille en bærbar til rådighed, som
den enkelte elev har et personligt ansvar for. Vi beder jer ikke om at købe nyt udstyr, men i høj grad
kigge på hvad der allerede er tilgængeligt. Der er ikke minimums krav til redskabet. Blot den kan
køre de mest gængse programmer såsom fx Officepakken.
Vi håber også på jeres opbakning, og forhåbentlig vil I kunne se og mærke, at vi uddanner elever,
der har it-kompetencer, der matcher de krav, der stilles for at kunne begå sig i det 21. århundrede.
Med venlig hilsen ledelsen på Lynghedeskolen
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Det er vanskeligt for mit barn at transportere PC’en til og fra skole hver
dag. Det bliver muligt for et mindre beløb at leje et personligt skab på skolen
med strømudtag, hvor PC, bøger mm. kan opbevares i over natten eller i frikvartererne.
Onedrive Er et digitalt lagringssted hvor eleverne kan arbejde fra andre computere, på de samme dokumenter. Ligesom de kan lagre filer, samarbejde, tage
noter, lave mapper til de enkelte fag mm. Onedrive tilgås via www.office.com ->
Log på -> UNILOGIN@billundskoler.dk Unilogin er elevens personlige UNI-login.
Hvordan er jeg forsikret? Om man medbringer sin egen PC eller låner af skolen,
så er det et personligt forsikringsansvar.

Figur 1 s. 5 Justitsministeriet - Børn skal også betale

Yderligere formuleringer fra Justitsministeriet omkring et barns forsikringsansvar findes i publikationen ’Børn skal også betale’ der er tilgængelig på internettet.
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