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Til foreldre og foresatte  
 

 

Digital læring i Ringsaker 
Digital læring i Ringsakerskolen innebærer en omfattende endring i hvordan og hvor elever 

kan lære. Bruk av digitale verktøy i opplæringen skal benyttes for å gjennomføre god og 

effektiv undervisning. Fra høsten 2017 vil elever ved fire barneskoler i Ringsaker kommune 

få hvert sitt nettbrett. 1. og 2. trinn får sine fra 18. september, og elevene på de øvrige trinnene 

vil få sine i januar. Mørkved skole er en av disse skolene. 

 

Nettbrettet, som er av type iPad, skal brukes i læringssituasjoner der det bidrar til bedre 

læring. Vi skal utnytte teknologien i gode læringsprosesser, og målet er at elevene skal få 

maksimalt utbytte med utgangspunkt i egne forutsetninger.  

  

Elevene i Ringsaker skal ha gode digitale ferdigheter. Digital kompetanse handler også om 

hva eleven skal gjøre dersom det dukker opp uønsket innhold, og at eleven selv må unngå å 

skape uønsket innhold på nett. Snakk med barnet om hvordan de har det på nettet. Sett grenser 

for skjermtid hjemme. Det anbefales at skjermtid avsluttes minst en time før sengetid, og 

nettbrettet bør være ute av soverommet om natten.  

 

Skolens ordensregler gjelder for bruk av nettbrettet. I enkelte tilfeller kan erstatningslovens 

§1-2 komme til anvendelse. Lånerens foresatte kan da være pliktig en erstatning inntil kr 

5000. Ved tyveri kan forholdet bli anmeldt, og foresatte vil bli bedt om å bidra til å forklare 

forholdet.  

 

IPaden settes opp med et utvalg vurderte apper som elevene får kostnadsfritt på sine nettbrett. 

Elevenes nettbrett kan ikke kobles til Apples ordinære App Store. Det vil derfor ikke være 

anledning til å laste ned spill og andre applikasjoner til privat bruk.  

 

IPaden skal alltid være med på skolen, og den skal være tilstrekkelig ladet ved begynnelsen av 

dagen. Den bør kunne brukes gjennom skoledagen uten å måtte lades underveis. Den leveres 

med et beskyttelsesdeksel som skal være på hele tiden.   

 

Det vil bli gjennomgang av kjøreregler og digital praksis på foreldremøter. Her blir det 

anledning til å stille spørsmål om og drøfte ulike sider ved digital læring. Det er utarbeidet 

praksis for bruk av nettbrett som formidles i en avtale med kjøreregler som elev og foresatte 

skal skrive under på. 
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