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               Strandskolen april 2017 

Princip for BYOD -” Bring Your Own Device”  

 
I Aarhus Kommune har byrådet i 2014 vedtaget en BYOD-strategi, der lægger op til, at det skal være muligt 
for elever og lærere at medbringe deres eget udstyr, og at kunne anvende dette i undervisningen. Her 
fremgår det, at ’bring your own device’ er en nødvendighed, hvis it i det pædagogiske arbejde reelt skal være 
en løftestang for børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling. 
Se mere her: 

Aarhus Kommune BYOD 

Hvorfor ovenstående princip på Strandskolen? 

 
I strategien forudsættes det, at eleverne som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed, og at skolerne 
stiller udstyr til rådighed for de få elever, der ikke selv har en bærbar enhed. 
  
I forlængelse af strategien, har Aarhus Kommune valgt at investere i digitalisering i tre spor på 
folkeskoleområdet: 
 

Kapacitetsopbygning og tilgængelighed – Er løst lokalt på alle skoler og Strandskolen. 
Indsigt og læring – MinUddannelse og AURA 
Udsyn og partnerskaber – Digitalisering i Aarhus Kommune, derudover Læring og Udvikling, 
Center for læring og ”De 32” 

  
Første punkt dækker over, at alle folkeskoler i Aarhus Kommune fra og med skoleåret 2014/2015 har 
fået trådløst netværk, der kan håndtere, at eleverne medbringer eget udstyr. 
  
Formål med princippet: 

Anbefalinger til elever og forældre, der overvejer at anskaffe eget it-udstyr til brug i undervisning. 

 

Formålet er at vi, lokalt fortolker dette og udarbejder egen ”BYOD” strategi, denne fraviger ikke fra de centralt 
besluttede rammer men er et lokalt supplement og en række anbefalinger til elever, forældre samt 
kommende elever og forældre. 

 

Strandskolens anbefalinger er: 

Eleverne i indskolingen arbejder i mindre grad med de digitale læremidler, forventningerne til, at de 
medbringer eget udstyr, bærbar PC eller Devices er derfor ikke tilstede, Strandskolen forventer ikke at 
eleverne i indskolingen har eget udstyr med, men på disse årgange kan der være forløb, hvor det 
pædagogiske personale opfordrer eleverne til at medbringe eget device. Som alle skolens øvrige elever er 
indskolingen velkomne til at benytte sig af mylocker (www.mylocker.dk). Strandskolen stiller it-udstyret gratis 
til rådighed for de elever, der ikke ønsker at benytte eget udstyr. 

 

Eleverne på mellemtrinnet arbejder ligeledes digitalt, men ikke i samme omfang som udskolingen. Vi 
opfordrer til at eleverne, i det omfang dette er muligt, selv medbringer eget udstyr, såsom bærbar pc. I den 
forbindelse tilbyder skolen mulighed for at alle elever kan leje et skab gennem mylocker (www.mylocker.dk). 
Derudover tilbyder Strandskolen bookbites, til eleverne, bookbites er adgang til online bøger, der frit og kvit 
kan lånes og læses på alle platforme og Devices. 

 

https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/DigitaleBoernOgUnge/Home/Bring-Your-Own-Device.aspx?sc_lang=da
http://www.mylocker.dk/
http://www.mylocker.dk/
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Eleverne i udskolingen benytter digitale læremidler og anvender IT og Devices, som en naturlig del af 
arbejdsredskaberne. Vi opfordrer derfor til at eleverne i det omfang dette er muligt selv medbringer bærbar 
PC eller Devices. I den forbindelse tilbyder skolen mulighed for at alle elever kan leje et skab gennem 
mylocker (www.mylocker.dk). 

 

Uanset hvilket it-udstyr du vælger kan du her læse Aarhus Kommune anbefalinger: 

Aarhus Kommune anbefalinger 

Aarhus Kommune tilbyder følgende til alle elever: 

Gratis Office 365 til folkeskoleelever 

Aarhus Kommune har indgået en aftale med Microsoft, så alle elever på Aarhus Kommunes 
folkeskoler gratis kan downloade Office 365 på op til fem private enheder/devices.  

Office 365 er en såkaldt 'sky-tjeneste', som giver eleverne mulighed for at arbejde med Office-pakkens 
programmer som Word, Excel, PowerPoint og OneNote – både i mini-versioner på nettet og i de fulde 
versioner (Office 2016) installeret på egen computer eller andet device. 

Vejledning til download 

Vi har lavet en vejledning til skoleelever og forældre. Vi anbefaler at foretage første login og download på en 
Windows PC eller Mac computer, så opsætningen ligger klar til evt. download på andre enheder/devices - fx 
iPad eller mobiltelefon. 

Det er vigtigt at følge vejledningen for at komme godt i gang med registrering og download af Office 365. 
Vejledningen beskriver også kort programmerne OneDrive, Word, Excel og PowerPoint.  

Support 

Aarhus Kommune kan ikke tilbyde support til download af Office 365 for elever og support til de enkelte 
systemer fx Word.  

 

Vedtaget af SB den 30.05.2017  

http://www.mylocker.dk/
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/DigitaleBoernOgUnge/Home/Bring-Your-Own-Device/Generelle-anbefalinger.aspx?sc_lang=da

