
iPads på Rosmus Skole – mere læring, mindre spil 

Elever fra 1. til og med 9. klasse på Rosmus Skole får udleveret en iPad, som bliver et vigtigt 
arbejdsredskab for deres læring.  
Den skal være med til at understøtte og udvikle nye måder at arbejde med det faglige indhold 

på, så hvert enkelt barn lærer så meget som muligt.  
Elevernes iPads tilhører Syddjurs Kommune, og eleverne har den kun til låns, til de går ud af 
skolen.  
iPaden er til brug i skolen og der er derfor regler som skal være med til at sikre, at iPaden bedst 

muligt understøtter læring og trivsel. 
Det er et fælles ansvar for os alle at støtte op om, at iPaden bruges til ting, der styrker læring, 
trivsel og fællesskab. 
I skolen vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre: 

- At børnene bliver klædt på til at bruge teknologien (digital dannelse) 
- At vi løbende drøfter god adfærd på nettet med børnene  
- At brug af iPaden understøtter fællesskabet 
- At undervisningen holder en god balance mellem digitale og analoge materialer 

- At alle børn overholder reglerne (fælles ansvar med forældrene) 
I de enkelte klasser kan der være særlige regler udover ovenstående.  
 
Vi skal i fællesskab mellem skole, forældre og børn være med til at sikre: 

- iPaden må ikke indeholde følgende sociale medier: Facebook, Instagram, Snapchat, 

Ome.tv, TikTok og lign. 
- iPaden må kun indeholde apps, der er alderssvarende. F.eks. YouTube er først tilladt  

fra 4. klasse. I indskolingen anvendes YouTube Kids 

iPaden må aldrig indeholde ikke-alderssvarende voldelige spil f.eks. CS:GO, Call of Duty 

og lign. 

- iPadens låsekode må ikke ændres. Ligesom der ikke må opsættes tofaktorgodkendelse 
- iPaden må ikke tages ud af det cover, som skolen har sat på (uden aftale med skolens 

kontor) 

- iPaden skal transporteres forsvarligt i et sleeve til og fra skole 

- iPaden skal være opladet, når eleven møder i skole 

- iPaden skal have mindst 5gb fri lagerplads 
- iPadens notifikationer (meddelelser) skal være slået fra 

- iPaden skal holdes opdateret til skolebrug.  

- Der er ikke apple-id på skolens iPads. Hvis du som forælder vælger at oprette/tilknytte 
et apple-id, så SKAL du kunne huske kodeordet, da iPaden ellers vil være umulig at nul-

stille for os. 

 
Vi opfordrer alle forældre til at sætte klare grænser for brug af iPads, smartphones, tablets, pc 

o.lign. Det gælder både den tid børnene bruger, tidspunkt på dagen samt indhold. 
De fleste børn skal have en støttende (nogle en kontrollerende) hånd for at lære at begå sig i 
den digitale verden.  

 
Hvis ovenstående regler ikke overholdes, kan skolen til enhver tid sætte iPaden i karantæne. 

Det vil sige, at alle elevens egne apps slettes, og App Store fjernes. 
Eleven er ansvarlig for, at den lånte iPad – i lighed med andre undervisningsmaterialer - afle-

veres i samme stand som modtaget. Eleven kan derfor blive gjort erstatningsansvarlig, hvis der 
er handlet uforsvarligt, ufornuftigt, imod reglerne etc. 

PAS GODT PÅ IPADEN! 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt skolens kontor på tlf. eller mail. 


