Til hjemmene i 0. til 6. klasse

August 2011
Kære forældre
I de sidste to år, har Helsingør Kommune arbejdet på at forbedre skolernes læringsmiljøer.
Skolerne har fået bygget om, og der er opbygget nye moderne læringsmiljøer, som passer til
en moderne skole i et moderne samfund. De nye læringsmiljøer skal motivere og inspirere
elever, lærere og pædagogisk personale i de mange læringsprocesser der finder sted.
I løbet af sidste skoleår blev der opsat interaktive tavler i alle klasselokaler og et kraftigt
trådløst netværk på alle skoler. Lige inden det nye skoleår startede, var alle kommunens
lærere på efteruddannelse for at få inspiration og værktøjer til at styrke integrationen af IT i
undervisningen (læs mere på www.itifagene.dk).
Helsingør Byråd har i alt bevilget 120 mio. kr. til projektet med at forbedre skolernes
læringsmiljø. Vi, der arbejder inden for folkeskolen i kommunen, er sikre på, at vores
læringsmiljøprojekt er et af de mest ambitiøse i Danmark.
Nu er vi nået til det næste led i projekt læringsmiljø; at alle i 0. til 6. klasse, samt alle lærere
og pædagogisk personale på skolerne får en netbook (en bærbar minipc) stillet til rådighed.
Den netbook, der udlånes til eleverne, er et arbejdsredskab, ligesom en bog eller en
lommeregner kan være det. Vi betragter det som en del af elevernes ”digitale penalhus”, der
skal være med til at løfte både motivationen og fagligheden blandt elever og lærere. Vi håber I
vil støtte jeres børn og skolens medarbejdere i arbejdet med, at gøre disse netbooks til en
naturlig del af undervisningen på skolen.
At inddrage it så omfattende i undervisningen, kommer til at medføre ændringer af
dagligdagen, både hvad angår undervisning og lektier. Ændringer som både elever, lærere og
forældre skal vænne sig til. I dette brev følger en række praktiske oplysninger, som løbende
bliver suppleret med information fra skolen.
Fra kommunens side har vi forberedt os så godt vi kan på de ny tilstande. Lærerne bliver
løbende trænet og efteruddannet i brugen af pc’er og tavler, mens vi på både den tekniske og
pædagogiske side udveksler erfaringer med lignende projekter i både ud- og indland.
Jeres børn og deres lærere er pionerer på et område, der kun få steder i verden er så
omfattende. Projektet er så omfattende, at vi sandsynligvis vil støde på uforudsete
udfordringer. Vi har af gode grunde ikke mulighed for at forhåndsteste udrulningen af 7.000
pc’er i forskellige skolemiljøer. Vær derfor tålmodige, skolerne har brug for jeres opbakning!

Hvad indebærer lån af netbook for elev og forældre?
Netbook og tilhørende etui ejes af Helsingør Kommune. Netbook kan lånes af elever der går i
0. til 6. klasse på en folkeskole i Helsingør Kommune, og skal afleveres i væsentlig samme
stand igen, i slutningen af 6. klasse eller når de går ud af skolen. Netbook kan på forlangende
kræves afleveret tilbage til skolen.
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Eleverne har, som udgangspunkt, deres netbook med hjem dagligt. Der kan opstå situationer,
hvor skolens ledelse og lærerne kan beslutte, at enkelte klasser eller en hel årgang ikke må
hjemlåne pc’en.
Ansvaret for egen netbook hviler på eleven, både hjemme og i skolen. I ansvaret indgår
mindst to ting;
1. Almindeligt vedligehold
Det indebærer bl.a. altid at acceptere opdateringer fra computerens antivirusprogram ”FSecure og fra Windows. Disse opdateringer er vigtige og skal gennemføres. Netbook er
omfattet af en almindelig fabriksgaranti.
Hvis I oplever fejl ved computerens måde at fungere på, eller hvis programmer ikke virker
korrekt, skal I melde dette til jeres barns klasselærer, som så formidler problemet videre.
2. Ansvaret for, at netbooken ikke kommer til skade eller stjæles
Eleven er ansvarlig for, at den lånte netbook i lighed med andre undervisningsmaterialer
afleveres i samme stand, som de blev modtaget i. Det er således elevens risiko, hvis
computeren beskadiges eller stjæles.
Dette ansvar kaldes culpa-ansvar og forklares med: ”Culpaansvaret er udtryk for den helt
grundlæggende erstatningsretlige betingelse om, at skadevolderen skal have udvist skyld
(culpa) i form af forsæt eller uagtsomhed (grov eller simpel uagtsomhed), for at skadevolder
kan pålægges erstatningsansvar over for skadelidte. Dog kan der på særlige områder gælde et
objektivt ansvar, det vil sige et ansvar uden bevis for skyld". Spørgsmålet om ansvar er clearet
hos undervisningsministeriet.
Vi vil derfor opfordre jer til på forhånd at undersøge hvordan jeres forsikringsforhold er. En ny
netbook koster omkring kr. 2.000.
Hvis andre end eleven har forvoldt skade på den bærbare, skal skadeforvolder anmelde skaden
til sin ansvarsforsikring, som kan dække skaden, afhængig af forsikringens dækning.
Hverdagen med netbooks i skolen
Vi vil bede jer om, at hjemmet sørger for, at netbooks kommer fuldt opladet med i skole, da
dette er vigtigt for brug i undervisningen.
Når der er problemer med programmerne på en pc, så vil skolen og eleven gennemføre en
geninstallation af nye programmer. Denne geninstallation medfører, at alle programmer der
ikke er en del af kommunens pakke, slettes igen, og at eleven mister egne filer der er gemt på
netbook. Vi beder om forståelse for, at det kan give nogle ekstra opgaver for jer forældre eller
for eleverne.
Det er vigtigt, at alle data gemmes på en usb-nøgle eller ”i skyen”. Eleverne kan gemme i
"skyen" på "ElevIntra" men, det kan tage tid at lære de gode gemme-rutiner. En usb-nøgle
kan være en god investering, men tal med jeres barns klasselærer om, hvad der vil være
bedst at gøre i jeres barns klasse. På klassens kommende forældremøde vil klasselæreren
fortælle om, og demonstrere, hvordan computeren vil blive anvendt i undervisningen.
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Vi håber jeres barn får glæde af den udleverede netbook, og af de sjove læringsprogrammer
den er udstyret med (se på www.tjektasken.nu).
Vi skal bede jer om at udfylde vedlagte udlånsaftale, hvor I bekræfter at have læst dette brev,
samt accepterer at påtage jer ansvaret for netbook, for det etui den kommer i, og for de
opgaver, der hører med til at bruge en netbook.

Venlig hilsen

Gitte Kondrup
Formand og Børne- og Ungeudvalget
Helsingør Kommune

Bjarne Caspersen
Centerchef
Center for Dagtilbud og Skoler
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Forældretilkendegivelse i forbindelse med
lån af elevcomputer

Jeg er bekendt med, at mit barn har lånt en elevcomputer på skolen,
og at jeg har modtaget retningslinier for lån af elevcomputere.

Barnets navn og klasse: ____________________

Dato og år

Underskrift forældre/værge

Retningslinier for lån af elevcomputer
· Eleven medbringer en fuldt opladet computer til brug i undervisningen hver dag.
· Den lånte computer er Helsingør Kommunes ejendom, og må ikke udlejes eller overdrages
til andre end eleven, ligesom der ikke må foretages tekniske indgreb.
· Ved fejl på computeren meldes dette til klasselærer. Ved eventuel geninstallation slettes
harddisken og egne installerede programmer.
· Eleven kan frit installere egne lovlige programmer på computeren.
· Eleven må ikke downloade eller opbevare ulovligt copyrightbeskyttet materiale på
computeren, som film, musik, mv.
· Eleven skal altid acceptere sikkerhedsopdateringer til antivirus-programmet F-Secure og til
Windows, for at holde computeren opdateret til brug i undervisningen.
· Eleven kan benytte computeren både på skolen og i fritiden.
· Eleven/ forældrene har et culpa-ansvar for skade på, eller tyveri af, computeren. Se info
brev.
· Eleven har mulighed for at låne computeren frem til afslutningen af 6. klasse, eller til eleven
går ud af skolen.
· Computeren kan på forlangende kræves afleveret tilbage til skolen.

Tilkendegivelsen afleveres til skolen, senest den 20. september

