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DATO 

11.11.2016 

 
SAGSNR.  

  

 

 

Som led i den nationale og kommunale digitaliseringsstrategi opfordrer Kalundborg 

Kommune til, at elever fra 4. - 10. klasse selv medbringer en digital enhed til 

undervisningsbrug, da en stor del af undervisningen i stigende omfang sker via digitale 

platforme.  

Alle elever i den danske folkeskole har et UNI-login, og det følger eleven gennem hele 

skoletiden. Et UNI-login er personligt og må ikke deles med andre elever. Hvis en elev glemmer 

sin kode, kan denne oplyses af klasselæreren. Koden skal være på minimum 8 tegn. Elevintra, 

Meebook, EMU.dk, nationale test, afgangsprøver mv. tilgås alle via UNI login. 

Formål 

 Egen medbragt digital enhed medvirker til at fremme den digitaliserede undervisning. 

 Egen medbragt digital enhed fremmer effektiv udnyttelse af undervisningstiden 

 Egne medbragte enheder skal sikre, at den enkelte elev let, ubesværet og smidigt kan 

tilgå IT-baserede undervisningsprogrammer, som stilles gratis til rådighed. 

 IT i undervisningen skal udvikle eleverne som både digitale skaber og bevidste 

forbrugere. 

Mål 

0.-3. klassetrin:  

Elever forventes ikke, men må gerne medbringe egen digital enhed. Skolens stiller udstyr til 

rådighed i skoletiden. Eleverne kan via deres UNI-login arbejde videre med opgaver i hjemmet 

på egne enheder. 

 

4.-9. klassetrin:  

Eleverne medbringer dagligt deres egen enhed til brug i undervisningen. Skolen stiller udstyr til 

rådighed for de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe en enhed. Udstyret er ikke 

til hjemlån.  

 

God net-adfærd.                                                                                                              

Det er skolens og forældrenes opgave i fællesskab at lære børn om god og sikker adfærd på 

nettet.  

 

Information og princip for medbringelse af eget it-udstyr 
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Skolens ansvar 

 At hjælpe eleverne med at få adgang til relevante undervisningsprogrammer - 

herunder programmer der ligger under skolelicens. 

 Undervise i god net-adfærd - herunder konsekvenserne af digital mobning. 

 0-6 Klasse: Tablet 

 7-9 klasse: computer vil være at fortrække 

 At vejlede if.t. udstyrets kapacitet 

 

En pc/tablet til skolebrug fungerer bedst, hvis den indeholder  

• 4 GB ram 

• SSD disk, 128 GB  

Endvidere bør den være 

• Let 

• Kompakt 

• Støjsvag 

Alle vores læringsprogrammer er on linebaserede, og eleverne har adgang til dem via deres Uni 

Login. 

 

Forældrenes ansvar 

 At tale med eget barn om betingelserne for lån af skolens udstyr 

 Så vidt muligt at understøtte elevens udbytte af undervisningen ved at lade barnet 

medbringe egen digital enhed. 

 At tale med sit barn om god net-adfærd - herunder digital mobning. 

 

Til forældre. 

Er uheldet ude og dit barns udstyr er gået i stykker, er følgende som udgangspunkt gældende: 

Hvis et andet barn ødelægger dit barns udstyr, vil pågældende barn være erstatningsansvarlig i 

henhold til dansk rets almindelige regler om erstatning. 

Er det dit eget barn, der forsager skaden, er det som udgangspunkt hjemmets forsikring, der 

skal dække. Dog skal man være opmærksom på, at ikke alle indboforsikringer dækker it-

udstyr. 

Forvolder en ansat skade på en elevs udstyr, er det skolen, der dækker skaden. 

Når dit barn låner skolens udstyr med hjem (IT- RYGSÆK) 

Det er skolens ansvar at stille computere, tablets mv. til rådighed for elever, der enten ikke 

kan, eller ikke ønsker at medbringe deres egen.  Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan 

ikke ved aftale eller lignende pålægge elever og forældre erstatningsansvar i videre omfang, 

end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt. Det er 

kommunalbestyrelsens og skolelederens ansvar, at det kommunikeres klart og tydeligt til 

forældrene, at du som forælder ikke kan pålægges erstatningsansvar udover, hvad der følger af 

de almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. 
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Det betyder, at dit barn som udgangspunkt vil være erstatningsansvarligt, såfremt han/hun har 

handlet forsætteligt eller uagtsomt, sammenlignet med et normalt barn på samme alder. Det 

har betydning for barnets erstatningsansvar, om de udlånte digitale enheder er forsikret fra 

kommunens side. Hvis dette er tilfældet, er dit barn nemlig kun erstatningsansvarlig, hvis 

han/hun har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 14.06.2017 


