Svar på vanliga frågor kring iPad
Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas iPad.
Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?
IPaden är ett redskap som ska användas för skolarbetet. Skolans regler för hur vi lär och umgås i
klassrummet gäller oavsett om vi använder en iPad eller skolböcker. Skolans personal och eleverna
har kommit överens om hur iPaden ska hanteras under skoltiden. Om en elev använder iPaden på
icke önskvärt sätt under lektionen tar lärarna bort alla spel och låser iPaden för Appstore.

Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?
Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar. Spärrarna för olämpliga sidor måste finnas
i "huvudet på eleverna". Eleverna måste lära sig att hantera ansvar utan spärrar i nätverket. Vi
kommer att arbeta med IT och etiska frågor tillsammans med eleverna. Se även svaret på
föregående fråga.

Vilka program/appar får laddas ner?
Eleverna får installera alla program/appar de har licens för eller är gratis. Skolan betalar för de
”appar” som vi anser att eleven behöver för sin kunskapsinhämtning. Om eleven har fyllt sin iPad
med andra gratisprogram får hon/han rensa så att skolans ”appar” får utrymme. Självklart ska de
”appar” som laddas ned inte strida mot skolans värdegrund.

Vilka ”appar” ska vi ha?
I nuläget ingår bl a Pages, Keynote, Numbers, Garageband och iMovie. I övrigt är det lärarna som
bestämmer vilka ”appar” som används i undervisningen.

Hur ska vi komma åt ”appar” som skolan kräver och som kostar pengar?
I de fall som det behövs kommer skolan köpa in dessa appar och distribuera ut till eleverna.

Ska jag alltid ta hem min iPad?
Ta hem den eller förvara den inlåst i skåpet.

Vad händer om jag glömmer iPaden hemma?
Du förväntas ha med den varje dag. Om du missar att ta med den en dag eller om den inte är
laddad får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Måste min iPad vara laddad när jag kommer till skolan varje morgon?
Ja, du behöver den i det dagliga arbetet i skolan.

Jag kan inte ladda min iPad eftersom min sladd kommit bort, vad gör
jag?
Du förväntas ha iPaden laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder sladden får
du själv köpa en ny.

Vad ska jag göra med iPaden när jag till exempel har idrottslektion eller
äter i matsalen?
Förvara alltid iPaden i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.

Kan någon annan låna min iPad?
Undvik det! Din inloggning får du inte lämna ut till någon annan. Allriskförsäkringen gäller för dig
personligen!

Får jag smycka min iPad, till exempel med klistermärken?
Nej! Både fodralet och iPaden ska hållas rena, snygga och fria från klistermärken.

IPaden funkar inte som den ska, vad ska jag göra?
Prata med Lotta eller Andreas, så bestämmer de vad som behöver göras.

IPaden fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan
skolan hjälpa mig?
Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till Internet i skolan.

Är iPaden försäkrad?
Ja! Se försäkringsvillkor som finns som bifogad fil i mailet.

IPaden blev stulen i skolan, vem ersätter?
Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt avtalet ersätter skolan. Det är
viktigt att eleven alltid håller iPaden under uppsikt eller inlåst i skåpet.

Jag tog med en egen hörlur/tangentbord till min iPad, men den blev
stulen. Vem ersätter?
Skolan ersätter inte egen teknisk utrustning, till exempel egen digitalkamera eller en mus. Skolan
kan alltså inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med.

Får jag använda ett annat fodral?
Nej! Vi har medvetet valt ett fodral som ska klara av dagligt slitage och skyddar iPaden på bästa
sätt.

Mitt fodral har gått sönder. Vad göra?
Om fodralet har gått sönder av vanligt slitage kan du visa upp detta för Andreas som föreslår en
lösning på problemet. Har du med vilje tagit sönder fodralet ombeds du att ta med 350 kr för ett
nytt fodral. Det är viktigt att fodralet är helt för bästa skydd av iPaden.

Får vi hörlurar och annan utrustning ex. tangentbord?
Nej. Det kommer att finnas några hörlurar att låna i klassrummen men vill man använda egna
hörlurar går det bra. De elever som måste ha dessa av speciella behov kommer skolan att ha en
diskussion med elev och vårdnadshavare för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Vad gör vi med iPaden över sommarlovet?
Den kommer att samlas in och förvaras säkert i skolan.

Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt
skolarbete?
Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter, när utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut
på skolan.

Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen iPad eftersom han/hon då bara
sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?
IPaden är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för datoranvändande i hemmet.

