Udlån af Chromebook til elever
Grindsted skole vil meget gerne basere så meget af undervisningens indhold på IT, som
muligt. Derfor stiller vi nu bærbare computere til rådighed i dit barns klasse. Skolen satser på
Google Apps for Education, som er Googles uddannelsespakke til folkeskolen. Her får
eleverne adgang til tekstbehandling, regneark, præsentationer, samt Google’s online
klasseværelse, Google Classroom. Det er, uden sammenligning, verdens mest avancerede
sky-løsning inden for IT. Eleverne får samme sikkerhed og stabilitet som erhvervskunderne,
så vi kan være så trygge som muligt ved at lade eleverne navigere rundt på nettet. En del af
denne løsning er en speciel type computer som hedder “Chromebook”. Kort fortalt, er det en
maskine som er specialdesignet til at samarbejde med Google Apps for Education.

Jamen mit barn har allerede en computer
Det er bare rigtig fint, og dit barn må meget gerne sige nej tak og så tage sin egen computer
med i skolen. Vores IT-løsning fungerer også på almindelig Windows computere og Mac
computere.

Dit barn har et ansvar
Hvis dit barn får udleveret en computer af skolen, har barnet også ansvaret for maskinen.
Skolen har selvfølgelig garanti på vores maskiner, og hvis maskinen ikke fungerer som den
skal, fikser vi den så hurtigt som muligt og dit barn låner en ny, mens den anden laves.
Skolen kan IKKE dække skader ved misvedligeholdelse. Så hvis dit barn ikke behandler
computeren forsvarligt, bliver I, forældrene, hæftet for reparation eller erstatning af
maskinen. Prisen er i skrivende stund (august 2016) omkring 2300 DKK. Så hvis
computeren er totalskadet, så er det dét beløb, I hæfter for. Skal maskinen laves på anden
vis, får I en regning fra vores værksted. Det er vigtigt at huske på, at maskinen IKKE er
jeres, men vores. Det samme vil ske, hvis jeres barn eksempelvis rev sin matematikbog i
stykker. I bør læse pjecen fra justitsministeriet omkring børns erstatningsansvar, den finder I
på skolens hjemmeside, under IT/Erstatningsansvar og læse Bilag 1 til denne seddel.

Hvis I vælger at sige nej tak
Så skal jeres barn medbringe deres egen bærbare computer til undervisningen, som
opfylder følgende krav:
●

Den SKAL med, hver dag.

●

Den skal kunne holde batteri til hele skoledagen - Skolen opsætter IKKE stikdåser
eller lignende fordi computeren ikke kan holde strøm.

●
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●

Den skal køreklar og IKKE have mangler i software og/eller hardware.

Skolen har mulighed for at hjælpe elever med deres computere, men hvis dit barns
undervisere oplever konstante problemer med dit barns computer, så må vi henvise til en
udlåns maskine, da disse altid er klar.

Hvis I vælger at sige ja tak
Dejligt!, det er vi rigtig glade for. Vi har blot nogle få krav til jer, derhjemme. De er følgende:
●

Opladt - Bærbaren møder i skolen, ligesom jeres børn, med genopladt batteri

●

Det er barnets computer - Ikke familiens. Computerens tjenester er baseret på dit
barns Google konto, så derfor lad venligst vær med at begynder at logge ind med
flere forskellige konti. (Specielt Gmail konto)

