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Princip for anvendelse af eget IT-udstyr på Gyvelhøjskolen (Bring 
Your Own Device) 
 
 
I Skanderborg Kommune skal den enkelte skole sikre, at alle elever dagligt oplever anvendelsen af 
digitale medier i undervisningen. Tilgængeligheden af digitalt udstyr for eleverne vil som udgangspunkt 
være en kombination af skolens udstyr og elevernes eget medbragte udstyr. Det er ikke et krav, at 
eleverne medbringer deres eget IT-udstyr.  
 
For at gøre det muligt for eleverne at tage deres eget IT-udstyr med, har vi anskaffet aflåselige 
elevskabe til eleverne i mellemtrin og udskoling.  
 
Der er mange fordele ved, at eleverne bruger deres egen computer:  

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

• Der bliver 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.  

• Eleverne får mulighed for at udnytte fordelene ved anvendelse af Office365, lagring i ”skyen” 
og fildeling.  

• Når alle elever har egen computer eller tablet med i skolen, vil det i højere grad give mulighed 
for at anvende IT i undervisningen.  

 
Derfor opfordrer vi eleverne til at have deres egen computer eller tablet med i skole - men det er ikke 
et krav - så vi i højere grad kan anvende digital undervisning.  

• Fra 7. klasse opfordrer vi eleverne til hver dag at medbringe eget udstyr.  

• Fra 4. til 6. klasse anbefaler vi, at eleverne medbringer eget udstyr, i det omfang det 
pædagogiske personale finder hensigtsmæssigt.  

• Fra 0. til 3. klasse må eleverne medbringe eget udstyr, når lærerne har ønske herom.  
 

De elever, der ikke har mulighed for at medbringe eget udstyr, har fortsat mulighed for at anvende 
skolens computere.  
Eleverne har adgang til trådløst internet og print på skolen.  
Eleverne har mulighed for at tilgå og anvende læringsplatform, fagportaler, programmer og databaser 
gratis både i og udenfor skoletid. (Abonnementer via elevernes Uni-login). 
 
 

Opbevaring  
Eleverne fra 4.-9. årgang har mulighed for at låne et aflåseligt elevskab til opbevaring af deres 
ejendele. Der skal dog betales et depositum for en nøgle.  
 

Tablet eller PC  
Vi anbefaler ikke noget bestemt mærke eller styresystem. Eneste krav til udstyret er, at det kan gå på 
skolens netværk samt afvikle Office pakken som kommunen stiller til rådighed.  
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Support og service  
Skolen yder ikke support eller service på elevernes medbragte udstyr. Det er elevens/hjemmets 
eget ansvar at holde computeren og dens software opdateret, supporteret og serviceret.  
 

Forsikring og opbevaring  
Det er eleven selv, der har ansvar 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.  
Hvis en computer eller tablet, som eleven har lånt af skolen, går i stykker, vil skolen i hvert enkelt 
tilfælde vurdere, om den skadevoldende handling skal medføre erstatningsansvar.  
 

Anvendelse  
Det er altid skolens pædagogiske personale der definerer og træffer beslutning omkring anvendelsen 
af IT udstyr i undervisning og pauser i skoletiden.  
 
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 17.08.2021 
 
 
 


