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Til foresatte  

Dato: 18.04.2017 

 

 

Innføring av iPad i Lillehammer-skolen 
 

Det er vedtatt at skolene i Lillehammer skal ta i bruk nettbrett som pedagogisk verktøy i 

undervisningen. Klassen til deres barn skal delta i opplæringen med iPad som pedagogisk 

verktøy.   

 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 

arbeidsliv og samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 

ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. 

Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft. 

Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre samfunnet. Målet med at 

Lillehammer-skolen tar i bruk iPad i undervisningen, er å øke elevenes motivasjon og 

mestring, samt å bedre elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene.  

 

Hver elev vil få en egen iPad til bruk i opplæringen. Den skal fungere som skrivebok og 

lesebok på samme måte som de andre bøkene til elevene, og kan tas med hjem. Hver iPad er 

beskyttet med et støtsikkert deksel.  

 

Sammen med dette brevet er det lagt ved retningslinjer for bruk. 

Skolene har et eget administrasjonsprogram som styrer tilganger og apper på elevenes 

nettbrett. En egen instruks for hvordan dere skal sette opp iPaden, blir utlevert sammen med 

nettbrettet.  

 

Mange kommuner i Norge har gjennom flere år brukt iPad i opplæringen og de opplever økt 

læring i tillegg til at elevene har bedre motivasjon for læringsarbeidet. Gjennom et 

pilotprosjekt forrige skoleår har vi gjort oss mange av de samme erfaringene selv. Nå håper 

og tror jeg at vi kan oppnå det samme i resten av Lillehammer-skolen, og at dere foresatte og 

skolen kan få til et godt samarbeid i dette arbeidet.  

  

Lykke til med de digitale ferdighetene!  

  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Trond Johnsen 

Skolesjef 
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Reglement og retningslinjer for bruk av 

iPad i Lillehammer-skolen fra høsten 2017 
 

 

1. Allerede etablert regelverk 

All bruk av iPad må skje i tråd med Lillehammer-skolens ordensreglement og 

opplæringslovens bestemmelser, og være i tråd med norsk lov. 

 

2. Administrasjon 

a. Skolen avgjør til en hver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha 

 over oppsettet på iPaden. Nettbrettet har et fastsatt oppsett når det deles ut, men  

det må forventes at dette kan endre seg i løpet av skoleåret. iPaden må til enhver 

tid ha ledig lagringskapasitet til skolens pedagogiske programvare. 

b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 

 årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden ulåst (uten passord eller  

pinkode). 

c. Skolen tar ikke ansvar for tap av data. 

 

3. Retningslinjer for bruk av iPad i Lillehammer-skolen 

• iPaden er skolens eiendom og skal behandles etter de regler for bruk som skolen 

definerer. 

• Det er lærer som definerer når og hvordan iPaden skal brukes i skoletiden. 

• Det er ikke tillatt å laste ned egne apper. 

• iPaden skal alltid være i det medfølgende beskyttelsesdekslet. 

• iPaden skal ikke lånes ut til andre. 

• iPaden skal alltid være oppladet ved skoledagens start (minst 70 %) 

• Det er ikke lov å ha drikke i sekken sammen med iPaden. 

• Det er ikke lov å spise eller drikke med iPaden på samme bord. 

• Det er ikke lov å ta bilder eller video av medelever eller ansatte uten tillatelse fra 

lærer og den/de det tas bilde av. 

• iPaden skal alltid ligge i sekken på vei til og fra skolen. 

• iPaden skal alltid være med på skolen – såfremt ikke annet er avtalt 

• Vi anbefaler at det opprettes Apple-ID til eleven, og at funksjonen «Finn min 

iPad» er slått på. Se eget informasjonsskriv om dette.  "Finn min iPad" skal være 

slått av hvis iPaden må leveres på service. 

• Apper skolen installerer på iPadene, må ikke fjernes. 

• iPaden skal være beskyttet med personlige kode. 

• Skolen forbeholder seg retten til å slette innhold på iPadene. Personlig data må 

derfor også lagres andre steder enn på iPaden. 

• iPaden skal leveres inn ved skoleslutt før sommeren og oppbevares på skolen over 

ferien.  

• Ved innlevering av iPaden skal original lader og beskyttelsesdeksel følge med. 

iPad og lader skal være merket med elevens navn. 


