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Ringsted Lilleskole                              
Fordi vores børn er vigtige  

FAQ 
DET RENT PRAKTISKE. 

Hvad koster den fra start?  

Ipaden koster kr. 115 pr. måned, dette er inkl. 1 x passende robust cover, gavekort på kr. 250, 
forsikring i skoletiden og support hos Leasy. Tilbuddet er baseret på en ”All inklusive” løsning, 
indeholdende produkter, service, support, levering og installation til en fast månedlig 
leasingydelse. Når de 3 år er gået så kan man enten afleverer eller indløse Ipaden med en 
engangs betaling på 2 % det vil ca. sige kr. 60.  

Vi har været igennem en længere proces og har modtaget flere tilbud på Ipads bl.a. fra ATEA. 
Leasy tilbuddet er godt da det bl.a. sikrer en meget lav engangs betaling ved udløb af aftalen, det 
har ingen af de andre haft, megen sikkerhed og løbende support.  

Kan vi ikke betale mere om måneden så vi ikke skal betale så meget i gebyr osv.?  

Nej, der kan ikke laves særskilte aftaler omkring betaling. Det er en samlet pris som skolen har 
fået og denne vil ændres i opadgående retning hvis antallet reduceres.  

For os forældre kommer nyheden om Ipads meget pludseligt og vi føler os ikke konsulteret i 
beslutningen. 

Helt fra dannelsen af Ringsted Lilleskoles værdigrundlag har det været tanken at IT skulle 
integreres i undervisningen. Som I hele tiden har haft mulighed for at læse i idekataloget på 
hjemmesiden har planen været at anskaffe bærbare computere til alle elever fra 2. klassetrin og 
opefter. Vælger man Ringsted Lilleskole, vælger man en skole med fokus på rigtig mange 
fantastiske tiltag der adskiller os fra andre skoler. Lige fra morgensang, morgenmotion, engelsk i 
1. klasse til musik på alle trin, fokus på sundhed og brug af Ipads i undervisningen. 

Vi har flere Ipads i familien kan vi ikke medbringe dem?  

Nej, vi ønsker at alle har de samme hardware forudsætninger og vi føler at det evt. kan skabe 
konflikter hvis nogle elever medbringer en Ipad 2 og andre en Ipad 4.  
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Hvad med ift. at holde styr på de forskellige, bliver der indgraveret navn i dem?  

Ja, vi vil i samarbejde med Leasy forsøge at få lavet en løsning på dette, man skal desuden være 
opmærksom på at hver Ipad har en ID nr. som vil blive noteret når disse uddeles. Det vil desuden 
være muligt at man skal indtaste kode ved opstart af Ipad.  

Skal de ligge på skolen?  

Nej, de skal tages med hjem hverdag. 

Bliver der installeret software i den? 

Ved levering ligger der grundlæggende software i Ipaden, efterfølgende skal der i samråd med 
lærerne i de respektive fag installeres software. Man må gerne installere yderligere Apps. Men 
Ipad skal være 100 % skole optimeret. 

Hvad med opladning og opdatering? 

Lige som man skal komme forberedt med fyldt penalhus og spidsede blyanter så er det også op til 
den enkelte elev at sikre, at han eller hendes Ipad er fuldt opladet.  

Opbevaring af Ipad? 

Ipad skal opbevares og transporteres i det medfølgende cover. Vi har selvfølgelig et håb om, at 
alle forældre vil hjælpe børnene til at forstå vigtigheden af at passe på deres nye Ipad.  

Har skolen en forsikring der dækker tyveri og hærværk af/på denne type 
undervisningsmateriel?  

Skolen har ikke nogen forsikring, som dækker i tilfælde af tyveri. Tyveri dækkes af elevens 
forældres indboforsikring. Vi anbefaler, at man for en god orden skyld tjekker op da der kan være 
forskel på dækning og selvrisiko.  

Den månedlige leasingydelse er inkl. ”All Risk” forsikring, der dækker fysiske skader på det 
forsikrede udstyr som følge af udefrakommende hændelser. Funktionsfejl i det forsikrede udstyr. 
tyveri, brand, hærværk og hændeligt uheld. Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Forsikringen 
dækker ikke mislighold eller fejlanvendelse. Der vil blive udleveret en kopi af disse betingelser i 
august.  

Bliver lokalet sikret (overvågning/aflåst)? Det er jo begrænset hvilke muligheder vores børn 
har pt. for at få opbevaret værdigenstande. 

Nej, det er børnenes ansvar at tage vare på deres Ipad i skoletiden. Når de går i SFO tager de 
taskerne med og hænger dem i garderoben. Vi arbejder på at finde en bedre løsning til 
opbevaring. Ipaden kan ved tyveri låses på baggrund af ID nummeret.  
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Hvis nu skolen lukker eller eleven forlader skolen før tid, hvad sker der så med betalingerne? 

Da det er skolen som har ansvaret for betalingerne så skal man ved en evt. udmelding frikøbe sin 
Ipad. Det vil sige er der 24 måneder igen så skal de resterende måneder betales inkl. de 2 % 
engangs betaling   

Hvad med efter de 36 måneder? 

Man kan enten betale engangs beløbet på de 2 % eller afleverer Ipaden og fortsætte på en 
eventuel ny model. Ringsted Lille skole har en klar filosofi om at vi gerne vil være med i front på 
IT siden så derfor vil der løbende kunne forventes udgifter til IT udstyr.  

APPLE IPAD- ABC 

Ipads har begrænset hukommelse og har ikke mulighed for at opgradere hukommelsen, 
hvad gør vi når den er fyldt? 

Det vil være op til hjemmet at holde styr på at overføre billeder, videoer, dokumenter osv. til egne 
computere eller harddiske når Ipad ‘en når sit maksimum. Dog vil vi selvfølgelig løbende 
opfordre eleverne til at slette film og billeder som fylder meget og ikke har noget formål. 

Hvad er grunden til at det SKAL være Ipad som er væsentlig dyrere end tablet som fungerer 
mindst lige så godt?  

Apple Ipad er uden sammenligning den mest brugervenlige, let tilgængelige og skolevenlige 
tablet som findes på markedet. Til sammenligning har Apple en markedsandel på 39,6 %, 
Samsung har 17,9 %, Acer 5,5 %.  

Ipad har desuden følgende fordele: 

• Tilgængelig 

• Enkelt at betjene, understøtter at eleverne kan tage hånd om egen læringsproces 

• Let og lang batteritid 

• Lærernes arbejdsmønstre 

• Læringskultur - læringsstile 

Hvorfor Ipads og ikke Microsoft, Samsung eller andet? 

Apples Ipad er førende indenfor undervisningstablets i Danmark og udviklingen af Apps til 
skolebrug er ligeledes i en stærk udvikling. Mange skoler før os har benyttet sig af muligheden for 
at bruge Ipads i undervisningen, hvilket også giver en langt bedre mulighed for viden- og 
erfaringsdeling. 
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Muligheden for at optimere specialundervisning, differentieret undervisning og læring gennem 
leg (apps) er utrolig tiltalende for os på Ringsted Lilleskole. 

Hvorfor så tablets frem for bærbare? 

Først og fremmest er brugerfladen langt mere anvendelig for børn i alle aldre. Vedligeholdelsen 
af Ipads er ligeledes mere overskuelig og håndterbar. 

Hvad med Words, som er det foretrukne skriveprogram til PC - Apple er jo et lukket system? 

Apple har deres eget produkt, pages, som svarer til Microsoft Words. Pages er tilmed kompatibelt 
med Words og kan sende dokumenter som Wordsfiler. Apples ry som "lukket" system er ofte 
overdrevet da mange af Apples programmer er kompatible med bl.a. Microsofts programmer. 

Mener I at man skriver lige så godt på en bærbar som på en PC? 

Nej, ikke nødvendigvis. Det er vigtigt at huske at vi stadig har et up to date It-lokale med adgang 
til Words, Excel og andre relevante programmer. 

Hvis man ønsker et tastatur til sin Ipad så kan dette indkøbes dette fungerer som var det en 
almindelig PC og kan lette indtastning. 

IPAD I UNDERVISNINGEN 

Hvorfor vil man benytte Ipad i undervisningen, hvilken undersøgelser ligger til grund for 
dette valg? 

Der er flere undersøgelser, som peger på at Ipad er et godt værktøj for at øge udbyttet af 
undervisningen for den enkelte elev. Odder Kommune har f.eks. i forbindelse med deres Ipad 
evaluering konstateret: 

• 85 % af lærerne vurderer, at Ipad motiverer eleverne til læring 

• 61 % af lærerne vurderer, at Ipaden har hjulpet med at udvikle nye læringskoncepter 

• øget vidensdeling blandt elever og lærere 

• Øget fokus på undervisning som aktiverer eleverne 

• Kilde Skoleudviklingskoordinator: Lise Gammelby 

Hvordan kan man bruge Ipads i undervisningen? 

Mulighederne er uendelige. Det giver os en unik mulighed for at integrere IT i undervisningen (se 
værdigrundlag). Multimediedesign, film, fotoserier, færdighedsregning på alle niveauer, musik, 
atlas, bevægelsesanalyse i idræt, fremlæggelser med meget mere. 
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Skolen har ligeledes investeret i Apple TV som er en boks der gør at Karen kan sidde i hjørnet af 
klassen, trykke på en knap og dermed vise på smartboardet hvad hun har lavet på sin Ipad: film, 
udregning, tegning m.m. 

Hvem skal står for driften og supporten af Ipad? 

Leasy har ansvaret for den overordnende drift og support. Der ydes telefonsupport i tidsrummet 
8.00 – 20.00 på hverdage og 8.00 til 16.00 i weekenden i hele garantiperioden. 

På bruger niveau er det eleven, forældrene og den respektive lærer. I næste skoleår er der en 
lærer, som er ansvarlig for Apps desuden skal alle lærerne på et 5 timers kursus og 2 af lærerne 
bliver superbrugere. 

Vil man kunne deltage i undervisningen hvis man ikke har sin Ipad med? (imens den f.eks. er 
til rep) 

Hvis ikke Ipad kan repareres indenfor 10 dage så modtager man en ny. Vi skal nok sørge for at 
der i forbindelse med en reparation stilles en reserve Ipad til rådighed. Det er naturligvis en 
selvfølgelighed, at man har den med dagligt med mindre andet meldes ud.  

Har skolen den nødvendige netværkskapacitet til dette med over 100 brugere? 

Der skulle være rigelig kapacitet, hvis ikke så skal vi nok sørge for det ved opstarten i august. 
Man skal dog være opmærksom på at ikke alle elever er på netværket på samme tid.  

Hvad med bogsystemer på Ipad? 

Den kommende 6-7 klasse kommer i geografi til at arbejde med et rent IT-baseret bogsystem. 
Kasper, som skal undervise i geografi er virkelig fascineret over de muligheder dette giver ham i 
undervisningen. 

Burde det ikke spare skolen en passe penge med papirløse bogsystemer, således I kan sætte 
skolepengene ned? 

Ipads skal ses som et tiltag for at skabe bedre rammer for undervisningen og ikke som en 
spareplan. Det er ikke bare sådan at skifte alle bøger ud med Ipads. Personalet skal uddannes for 
at optimere brugen af Ipads i undervisningen. Desuden er mange bogsystemer på Ipads endnu 
betalt pr år. Dvs. en grundbog i matematik koster måske 80 kr. for en papirudgave, men 50 kr. for 
et Ipadudgave. Dog kan papirudgaven genbruges mens man skal leje grundbogen for 50 kr. igen 
næste år. Forlagene er i fuld gang med at udvikle dette koncept for at gøre det skolevenligt, så 
forhåbentligt kan man med tiden købe flere og flere bogsystemer på Ipads. 
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Skal eleverne så med tiden ikke skrive i bøger? 

Jo. Der er masser af undervisning som ikke kan erstattes af IT. Eleverne skal stadig lære at farve 
indenfor stregerne, tagne en streg på 8 cm, blande farver i billedkunst og kunne skrive både små 
og store bogstaver. 

Hvilke programmer/software er det man vil benytte i dansk, matematik og hvilke andre fag? 

Der arbejde pt. på at lave et overblik på hvilke programmer til vil være relevante. Vi er så heldige, 
at en del af lærerne allerede nu har en god erfaring med Ipad og lærerene har på nuværende 
tidspunkt fået udleveret en Ipad så de kan være forberedte til opstarten. 

Hvem skal betale for de programmer som skal benyttes i undervisnings brug? 

Der medfølger til en start et Apple gavekort på kr. 250, yderligere kort kan købes gennem skolen 
eller via internettet f.eks. Elgiganten. Gavekortet er til brug i undervisningssammenhæng, men 
man er naturligvis velkommen til at benytte Ipad ´en privat. Men man skal være opmærksom på, 
at det er den enkelte forælder, som skal betale for yderligere kort. Kan vi fælles indkøbe gavekort 
med rabat så vil denne komme forældrene til gode. 


