Info-pjece vedr. BYOD
Spørgsmål og svar til BYOD hos Båring Børneunivers:
1. Hvem dækker ved evt. skade eller tyveri af et device? Det er familiens egen
indboforsikring, der skal dække evt. skader eller tyveri på egne devices.
2. Hvad med virus, tab af data, hacking af devicet og anden IT-kriminalitet? Eleven /
familien er selv ansvarlig for, hvad der sker på - og med eget device. Vi anbefaler, at man
sikrer devicet med et antivirusprogram, sørger for backup af data mm og i øvrigt færdes
sikkert på nettet. Skolen bistår med råd og vejledning ved denne opgave.
3. Hvordan opbevares elevernes devices, når de ikke bruges i undervisningen? Der
vil være mulighed for aflåselige skabe på skolen. Efter skoletiden kan man få sit device
låst ind i et skab i SFO’en.
4. Hvordan kan eleverne oplade deres udstyr? Der er enkelte strømstik i de aflåste
skabe. Derudover vil der være forlængerledninger i alle klasselokaler. Elevernes udstyr
skal være ladt op hjemmefra, for at sikre mest mulig mobilitet for eleverne.
5. Må elever i 0.-3. klasse godt selv medbringe digitalt udstyr? Ja, men for at sikre en
god og tryg opstart med brug af IT i de mindste klasser, bruger eleverne som grundregel
skolens devices. På den måde har alle det samme udstyr, og lærerne kan bedre sikre et
fælles udgangspunkt. Eleverne kan med deres UNI-login arbejde videre/vise forældrene
deres arbejder på devices i hjemmet.
6. Skal jeg købe programmer? Nej. Alle elever har en Google-konto, der anvendes i
undervisningen. På Google kan man tilgå programmer, der svarer til de programmer, som
findes i Office-pakken. Det er også Google-kontoen, der leverer Office-programmer til
eleverne.
7. Hvad er et UNI-login, og hvordan bruger man det? Et UNI-login består af et
brugernavn og en tilhørende kode, som giver adgang til mange skolerelaterede sider på
nettet, bl.a. elevintra. Alle elever i den danske folkeskole har et UNI-login, og det følger
eleven gennem hele skoletiden. Et UNI-login er personligt og skal ikke deles med andre
elever. Hvis en elev glemmer sin kode, kan man hente den på kontoret eller hos sin
klasselærer. Koden skal være på minimum 8 tegn. Det er dog sådan, at man skal forlænge
sit UNI-login brugernavn med ”@5500middelfart.dk”. Koden er den samme som elevens
UNI-login kode. De sider, som skal låses op med UNI-login spørger selv om det
8. Må eleverne bruge digitalt udstyr i frikvartererne, SFO mv.? Eleverne må ikke bruge
det digitale udstyr i frikvarterer medmindre andet er aftalt. Gældende regler for brug af ITudstyr og mobiltelefoner skal overholdes og pædagoger/lærere kan bestemme, at udstyret
ikke må bruges.
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9. Hvordan skal jeg kunne hjælpe mit barn med lektier, når jeg ikke har forstand på
at bruge et device?
Der udarbejdes en manual med skærmdumps (tilgås på intra), som giver et kort overblik
over de vigtigste ting, som fx hvordan man logger på med UNI-login og, hvordan ens barn
afleverer opgaver elektronisk. Der kan evt. arrangeres et forældrekursus ved udtrykt ønske
herom.
10. Hvordan sikrer vi, at eleverne holder sig fra sider, som er beregnet for voksne
(f.eks. voksenchatsider og pornografiske sider mv.)? Indlogning foretages igennem
skolens gæstenetværk via UNI-login. Det betyder, at alle indlogninger logges, så en
person kan identificeres, hvis der sker uhensigtsmæssig adfærd. På Middelfart kommunes
net til skolerne er der filter, som forhindrer adgang til uegnede sider. Intet er dog hundrede
procent sikkert. Det er forældrenes og skolens opgave at lære børn om god og sikker
adfærd på nettet.
11. Hvordan sikrer vi, at eleverne ikke går og tager billeder af hinanden mod nogens
vilje? Vi opfordrer til, at I som forældre tager en snak med jeres børn om, hvad de må, og
ikke må. Vi regner med, at I kontakter klasselæreren, hvis I får kendskab til, at der tages
billeder e.l. uden tilladelse. På den måde tager vi problemerne i opløbet og kan håndtere
dem i klassen.

