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Tilbage i 2013 vedtog Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune en strategi på IT området,
som indebærer, at skolerne inden for en overskuelig fremtid ikke længere behøver at
udlevere devices til alle. Man besluttede sig for en strategi, som man også kalder ”Bring your
own device” - medbring din egen computer/Chromebook.
Denne strategi passer godt til behovet på Næsby Skole, da vi efterhånden har mange online
abonnementer, som lærerne bruger mere og mere, men vi mangler computere/Chromebooks
nok til, at vi kan bruge denne undervisningsform effektivt. Vi har en del IT-udstyr, men slet
ikke det ønskelige antal, og efterhånden som udstyret bliver slidt, har vi ikke økonomi til at
købe nyt. I folkeskoleloven er det et krav, at IT implementeres, vi har lærere, som gerne vil og
onlineabonnementer i rigtig mange fag, men bremses af mangel på computere/Chromebooks.
Derfor vil denne strategi, Bring your own device, give os mulighed for at kunne overholde
kravet om ordentlig implementering af IT. Det vil øge differentiering – og dermed inklusion og motivering hos eleverne, ligesom det vil give faglige muligheder, som vi ikke har nu.
Skolebestyrelsen står inde for nedenstående digitaliseringsstrategi for Næsby Skole:

Lokal digitaliseringsstrategi for Næsby Skole
Formålet med den lokale digitaliseringsstrategi er:


At øge brugen af IT og digitale læremidler med henblik på at hæve kvaliteten af ITundervisningen og kvaliteten af læringen for den enkelte elev og klasserne som helhed



At IT og digitale læremidler skal forbedre arbejdet med differentierede læringsformer



At en øget anvendelse af IT kan forbedre skolernes muligheder for inklusion af elever
med særlige behov

Med henvisning til Odense Kommunes digitaliseringsstrategi anbefaler skolebestyrelsen ved
Næsby Skole derfor forældrene, at man om muligt udstyrer sit barn med en computer eller
Chromebook til brug i skolens undervisning/barnets læring.
Skolebestyrelsen indstiller til skolens ledelse:


At skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejder en tidsplan for, på
hvilket klassetrin, man forventer, at eleverne har en computer/Chromebook med i
skole



At der stilles det antal Chromebooks til rådighed, som det skønnes nødvendigt for at
dække det behov, der fremkommer ved, at ikke alle forældre har mulighed for eller
ønsker at sende en computer/Chromebook med deres barn i skole



At eleverne opfordres til at benytte lås til deres skab til opbevaring af deres
computer/Chromebook, når den ikke benyttes, da skolen ikke har ansvar for elevernes
egne devices



At man i forbindelse med kompetenceudviklingsprogrammerne frem mod 2020 er
særlig opmærksom på de pædagogiske medarbejderes kompetenceudvikling inden for
IT-området. Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen vedrørende kompetenceudvikling
ved en orientering om status en gang om året



At man på skolerne overgår til at anvende digitale læremidler i det omfang, man
skønner, det er fremmende for elevernes læring



At man på Næsby Skole udvikler en klar IT-strategi i forhold elever med særlige faglige
og/eller sociale udfordringer. Der bør således være ens retningslinjer i forbindelse
med udlevering af IT-rygsække til elever med læsevanskeligheder
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Strategien får følgende konsekvenser for jer forældre:
For at sikre undervisningen forventer skolebestyrelsen og ledelsen på skolen, at alle eleverne
fra 8. klasse og opefter efter den 1. januar 2017 medbringer deres egen
computer/Chromebook/det lånte device hver dag. Ved skoleårets afslutning evalueres tiltaget
blandt elever, lærere og bestyrelse, og det vurderes, om det skal starte tidligere i
skoleforløbet.
Elever som af den ene eller anden grund ikke kan medbringe en computer/Chromebook efter
årsskiftet 2016/17 vil kunne aftale lån af en af skolens.
Elevens device skal blot kunne gå på nettet, fordi vi arbejder med onlineprogrammer. Tablets
er endnu ikke tilstrækkelig i matematik, derfor anbefaler vi computer/Chromebook, gerne en
brugt model.

Hvorfor har vi truffet denne beslutning:



Kommunens digitaliseringsstrategi skal udmøntes lokalt



Undervisningen kan først fuldt ud baseres på de nyeste principper og undervisningsmidler
den dag alle vores elever har adgang til en computer/Chromebook – både på skolen og
derhjemme



Vi er sikre på, at elevernes læring inden for de enkelte fag vil blive højere, når klasserne bliver
digitaliserede



Skolernes bredbånd har nu en kapacitet, som gør det muligt, at alle eleverne går på internettet
på samme tid
Forsikringsspørgsmålet:
Hvis der sker noget med den computer/Chromebook, som I giver jeres barn med i skole, vil
det være jeres egen forsikring, som skal dække den.
Rent praktisk:
Der vil komme mere information ud vedr. evt. låneaftale, hvis eleven ikke selv kan medbringe
eget device.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og ledelsen på Næsby Skole

