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Introduktion	  
Vi	  håber	  på	  din	  iPad	  bliver	  til	  stor	  hjælp	  i	  dit	  daglige	  arbejde	  –	  både	  i	  skolen	  og	  derhjemme.	  Vi	  
har	  valgt	  at	  implementere	  iPad	  fra	  1.	  januar	  2014	  for	  at	  understøtte	  de	  læringsformer,	  vi	  i	  
forvejen	  anvendr	  på	  Ollerup	  Friskole.	  
Målet	  er	  at	  etablere	  en	  IT-‐løsning,	  der	  

• sætter	  en	  pædagogisk	  dagsorden,	  frem	  for	  en	  IT-‐teknisk	  dagsorden.	  
• understøtter	  Ollerup	  Friskoles	  læringsgrundlag.	  	  

Det	  betyder,	  at	  IT-‐løsningen	  skal	  være	  med	  til	  at	  pirre	  elevernes	  undren	  og	  
nysgerrighed	  –	  og	  lægge	  op	  til	  læringsformer,	  hvor	  eleverne	  er	  undersøgende	  og	  aktive.	  
IT-‐løsningen	  skal	  også	  være	  et	  hjælpemiddel	  til	  undervisningsdifferentiering	  og	  
dermed	  understøtte	  en	  læring,	  der	  tager	  højde	  for	  at	  børn	  lærer	  forskelligt.	  

• er	  fleksibel	  og	  tager	  højde	  for	  at	  vi	  ikke	  låser	  os	  fast	  på	  en	  løsning,	  der	  alligevel	  kan	  være	  
forældet	  om	  3-‐4	  år.	  	  

• er	  nem	  at	  fragte	  mellem	  skole	  og	  hjem	  –	  og	  nem	  at	  tage	  med	  ud	  i	  verden.	  
• giver	  mulighed	  for	  at	  anvende	  IT	  til	  tekstbehandling,	  kommunikation,	  

læringsprogrammer	  og	  informationssøgning,	  men	  også	  til	  multimedieprojekter,	  
hjemmesider,	  fotografering	  og	  videoredigering.	  	  

For	  nærmere	  begrundelse	  for	  løsningen	  henvises	  til	  ’IPads	  på	  Ollerup	  Friskole’,	  der	  kan	  findes	  
på	  skolens	  hjemmeside.	  

Apps	  	  
På	  din	  iPad	  er	  der	  forudinstalleret	  en	  række	  apps.	  Skolen	  har	  desuden	  installeret	  forskellige	  
apps,	  der	  særligt	  egner	  sig	  	  til	  brug	  i	  undervisningen.	  Her	  er	  et	  udvalg	  af	  de	  vigtigste	  
	  

Kamera/	  videokam.	   	  
Tag	  billeder	  og	  optag	  
videoklip	  
	  
	  
Fotos	  	  
Her	  gemmes	  dine	  	  
fotos	  og	  videoer.	  	  
	  
	  
Indstillinger	  
Her	  ændrer	  du	  de	  grund-‐læggende	  
indstillinger	  på	  din	  iPad,	  og	  kan	  
bl.a.	  oprette	  dit	  eget	  apple	  id.	  
	  
Musik	  
Hvis	  du	  har	  købt	  	  
Musik	  på	  iTunes	  store	  
	  
Safari	  
Gå	  på	  nettet.	  
	  
	  

App	  store	  
Her	  henter	  du	  nye	  apps.	  Det	  
kræver	  dog,	  at	  du	  først	  har	  
oprettet	  et	  apple	  id.	  
	  
Puppet	  pals	  
Lav	  dit	  eget	  dukke-‐teater	  med	  
forskellige	  figurer.	  
	  
	  	  	  
	  Book	  Creator	  
	  Lav	  din	  egen	  bog	  med	  fotos,	  tekst	  	  	  	  
	  og	  video	  klip.	  
	  
	  
	  	  iPhoto	  
	  	  Foto	  redigering.	  
	  
	  
	  	  Garageband	  
	  	  Lav	  din	  egen	  musik.	  
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Explain	  everything	  
Multimedie	  redskab,	  tavle	  mv.	  

	  
	  Pages	  
	  Tekstbehandling,	  skrive	  program.	  
	  
	  	  Numbers	  
	  	  Regneark	  til	  matematik.	  
	  
	  
Keynote	  
Præsentationsprogram.	  
	  
	  
Imovie	  
Video	  redigering.	  
	  
	  

	  

Skoletasken	  
En	  række	  gode	  programmer	  til	  
dansk	  og	  matematik	  i	  indskolingen.	  
	  
	  
	  
Tim	  og	  Trine	  
Læsning	  for	  de	  7-‐12-‐årige.	  
	  
	  
Skriv	  og	  læs	  
Lav	  din	  egen	  bog.	  Børnestavning	  
med	  lærer/	  forældre-‐hjælp.	  
	  
	  
Læsekoden	  
Små	  spil	  og	  træning	  af	  begynder-‐	  
læsning	  og	  skrivning.	  	  
	  

	  
	  

	  
Der	  vil	  løbende	  komme	  nye	  apps.	  
	  
Forældre	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  hente	  apps	  til	  iPad’en.	  Det	  kræver	  dog,	  at	  I	  opretter	  jeres	  
eget	  apple	  id.	  Man	  skal	  være	  13	  år	  for	  at	  man	  har	  lov	  til	  at	  oprette	  et	  apple	  id.	  
Man	  kan	  finde	  mange	  vejledninger	  ved	  at	  ’google’	  sig	  frem.	  Og	  vi	  vil	  selvfølgelig	  også	  være	  
behjælpelige	  på	  skolen.	  Der	  findes	  også	  mange	  gode	  vejledninger	  og	  input	  på	  hjemmesiden	  
www.odder1til1.dk	  

Sådan	  opretter	  du	  et	  apple	  id	  
Før	  du	  kan	  hente	  dine	  egne	  apps,	  skal	  du	  oprette	  et	  apple	  id.	  Det	  gøres	  sådan:	  
1. Gå	  ind	  i	  indstillinger	  

	  
	  
	  
	  
	  

2. è 	  iTunes	  &	  App	  store	  
	  
	  
	  
	  

3. è 	  Opret	  nyt	  apple	  id	  
	  
4. Følg	  herefter	  

anvisningerne.	  
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Vigtige	  regler	  for	  brugen	  af	  iPad	  
For	  at	  din	  iPad	  kan	  være	  et	  godt	  arbejdsredskab,	  er	  det	  vigtigt	  at	  lære	  nogle	  grundlæggende	  
regler,	  der	  gør	  iPad’en	  mere	  overskuelig.	  Det	  er	  også	  vigtigt,	  at	  passe	  godt	  på	  din	  iPad,	  da	  det	  
er	  et	  dyrt	  arbejdsredskab.	  
	  
Vigtige	  regler	  for	  brugen	  af	  iPad	  

Ø Opret	  gerne	  op	  til	  2	  mapper	  med	  private	  apps.	  Du	  laver	  mapper	  ved	  at	  holde	  fingeren	  
nede	  på	  en	  app,	  så	  den	  begynder	  at	  ryste.	  Nu	  kan	  du	  trække	  den	  sammen	  med	  andre	  
apps	  og	  give	  mappen	  et	  nyt	  navn.	  
	  

Ø Husk	  at	  din	  iPad	  skal	  være	  opladet	  ved	  skoledagens	  start.	  	  
	  

Ø En	  iPad	  kan	  IKKE	  tåle…	  
-‐ vand.	  
-‐ at	  falde	  ned	  på	  gulvet.	  
-‐ at	  være	  med	  hvor	  der	  spises	  og	  drikkes.	  
Der	  er	  tegnet	  All	  Risk	  forsikring	  på	  de	  leasede	  iPads.	  Denne	  forsikring	  dækker	  
hændelige	  uheld.	  Men	  den	  dækker	  ikke,	  hvis	  man	  ’udviser	  en	  forsømmelse,	  undladelse,	  
handler	  uagtsomt	  eller	  gør	  noget	  med	  vilje’,	  der	  bliver	  årsag	  til	  skaden.	  
	  

Ø Sletning	  af	  programmer.	  Husk	  at	  du	  ikke	  må	  slette	  de	  programmer,	  skolen	  har	  
installeret.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  er	  til	  rådighed,	  når	  de	  skal	  bruges	  i	  skolen.	  De	  
programmer,	  du	  selv	  har	  installeret	  må	  gerne	  slettes.	  Det	  frigør	  plads	  på	  din	  iPad,	  hvis	  
du	  sletter	  de	  programmer,	  du	  ikke	  bruger	  mere.	  

	  
Ø Apple	  id.	  Hvis	  du	  angiver	  kortoplysninger	  på	  dit	  barns	  iPad,	  skal	  du	  være	  opmærksom	  

på,	  at	  dit	  barn	  kan	  købe	  apps,	  musik	  osv.	  Det	  kan	  du	  undgå	  ved	  at	  lave	  dit	  eget	  apple	  id,	  
hvor	  dit	  barn	  ikke	  kender	  koden.	  Så	  er	  du	  den	  eneste,	  der	  kan	  hente	  ting,	  der	  koster	  
noget.	  	  

	  
Ø Det	  er	  forbudt	  at	  jailbreake.	  Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  forsøge	  at	  ændre	  styresystem,	  hacke	  

eller	  lignende.	  
	  

	  
	  


