
 

 

Ringsted Lilleskole - IT-strategi 2016 

 

Da vi ved starten af skoleåret 2016/17 har udløb på de første leasingaftaler på iPads, har skolens 

personale  i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en IT-strategi for den fremadrettede brug af 

digitale værktøjer på Ringsted Lilleskole. It-strategien tager udgangspunkt i de hidtidige erfaringer 

med brugen af it og sætter retningen for den fremadrettede it-anvendelse på skolen. Strategien er 

gældende for årende 2016 til 2019, hvorefter den revurderes. 

Vi har vurderet brugen og nødvendigheden af IT på skolen, herunder iPads og bærbare computere. 

iPads 

Gennem de sidste tre år har vi haft iPads på Ringsted Lilleskole. Forløbet har været præget af at 

implementeringen gik en smule stærkt, men stille og roligt er de blevet et værdifuldt arbejdsredskab 

i hverdagen. Det er vores vurdering, at iPad ’en har en berettigelse i undervisningen, specielt når det 

kommer til elevernes mulighed for kreative udfoldelse i de forskellige fag. Principielt kan iPad’ en 

det samme som en computer, og på nogle fronter mere til, men der er også områder hvor den ikke er 

tilstrækkelig. For vores overbygningselever hvor der lægges større vægt på skriftlighed, kommer 

iPad ‘en en smule til kort.  

 

Bærbare computere 

For at løse udfordringen omkring de større krav til skriftlighed, så kunne anbefalingen være, at man 

pålagde forældrene at indkøbe bærebare Pc’er, evt. som et centralt indkøb på fod med aftalerne 

omkring iPads.  

Vi vurderer dog at det er forbundet med en masse andre udfordringer. For det første er det vores 

erfaring, at mange elever i forvejen har en bærbar computer, som opfylder de krav som den enkelte 

har - det være sig gamer-PC’er, MacBooks eller noget helt tredje. Hvis vi som skole pålægger 

forældrene at gå med i en ordning, i stil med den vi har hos L’easy og ATEA omkring iPads, så vil 

det i mange tilfælde være maskine nummer to. Derudover er muligheden for at arbejde kreativt med 

de bærbare computere ikke så let tilgængeligt som med iPads. Prismæssigt vil man formentlig også 

ende op med en løsning der ikke kan holdes inden for de økonomiske rammer, som vi i dag kender 

fra aftalen med køb af iPads. 

 

I stedet besluttes det at skolen indkøber 22 bærbare PC’er som klassesæt til overbygningen. 

 

  



 

 

Bestyrelsens beslutning 
 

- Der laves en treårig strategi med ATEA vedr. finansiering af iPads som revideres i foråret 2019 

(det vurderes til den tid hvorvidt iPad fortsat skal være vores fortrukne digitale arbejdsredskab) 

- Fremadrettet er det hensigten, at der indgås ny aftale det år eleverne starter i 1., 4. og 7. klasse. 

Aftalen gælder de følgende tre år, og alle elever fra 1.-9. klasse har dermed iPad under hele deres 

skolegang. 

- For at imødekomme det stigende krav til skriftlighed i overbygningen, indkøbes der 22 bærbare 

PC’er som klassesæt. 

 

Plan for implementering af den nye strategi 
I forhold til implementeringen af den nye 3-års plan, så ser det ud som følger for de nuværende 

klassetrin: 

0. klasse: 

- Har ikke iPads i forvejen og starter dermed op i den nye “cyklus”. Der indgås 3-årig aftale med 

ATEA ved skolestart til 1. klasse. 

1. klasse: 

- Startede ved skoleårets 2015/16 begyndelse op med 3-årig aftale med ATEA. Dermed er de med 

i den 3-årige cyklus. 

2. klasse: 

- Har fortsat 1 års løbetid tilbage hos L’easy. Deres aftale udløber med udgangen af 3. klasse, og 

de starter dermed op med ny aftale hos ATEA i starten af 4. klasse. 

3. klasse: 

- Har med udgangen af dette skoleår udløb på deres aftale hos L’easy. Dermed starter de i 4. klasse 

op med ny treårig aftale hos ATEA. 

4. klasse: 

- Har med udgangen af dette skoleår udløb på deres aftale hos L’easy. Dermed starter de i 5. klasse 

op med ny treårig aftale hos ATEA. I løbet af den nye 3-årige aftale, er vi nødsaget til at overveje 

hvilken løsningsmodel der skal vælges for deres skoleforløb i 8. & 9. klasse. 



 

 

5. klasse: 

- Har med udgangen af dette skoleår udløb på deres aftale hos L’easy. Dermed starter de i 6. klasse 

op med ny treårig aftale hos ATEA. I løbet af den nye 3-årige aftale, er man nødsaget til at 

overveje hvilken løsningsmodel der skal vælges for deres skoleforløb i 9. klasse.  

6. klasse: 

- Har med udgangen af dette skoleår udløb på deres aftale hos L’easy. Dermed starter de i 7. klasse 

op med ny treårig aftale hos ATEA. 

7. klasse: 

- 7. klasse indgår en ny treårig aftale. Ved afslutning af 9. klasse tilbydes alle elever at købe iPad 

’en til den gældende restværdi. Hvis dette ikke ønskes, overgår ejerskabet til skolen, og der 

opkræves ikke betaling for aftalens sidste løbetid. Skolen afholder den afgift der må være 

forbundet med dette. 

8. klasse: 

- Anbefalingen er, at de holdes ude af en ny aftale. Eleverne kan klare det sidste år med den de har 

i forvejen, og deres behov kan også dækkes ved indkøb af klassesæt af bærbare computere til 

overbygningen. 

 


