
 
 

 

Kære forældre til 7. klasse 

 

Som en del af Vejle Kommunes udviklingsprojekt ”Skolen i bevægelse” og Vejle Midtbyskoles 

digitaliseringsstrategi udleverer vi torsdag d. 23. august en iPad til alle 7. klasser på Vejle 

Midtbyskole.  

Læs mere om ”skolen i bevægelse” og de 6 principper på (http://www.skolenibevaegelse.nu/) 

 

I første omgang er det som en del af et pilotprojekt som hedder ”iPad i 100 dage”, hvor vi og Bente 

Meyer(forsker fra Aalborg Universitet) bl.a. vil undersøge, hvad der sker med læringsrummet, når 

alle elever i 7. klasse får udleverede en iPad, som de skal bruge i skolen og derhjemme. 

Samarbejdet med Bente Meyer skal være med til at skabe viden omkring læring og it, som kan 

bruges af os og andre elever i landet. Hun vil følge 7. årgang i de første 100 dage, hvor de har iPads. 

Her vil hun løbende føre en blog, interviewe elever og lærere, og på anden måde søge at 

dokumentere arbejdet med iPads. 

 

Dette projekt er sammen med flere andre er en del af skolens digitaliseringsstrategi, hvor vi arbejder 

hen imod en trådløs skole, hvor flere og flere undervisningsmaterialer bliver digitale. Alle lærere på 

7. årgang har ligeledes en iPad og de har siden før sommerferien brugt en del tid på at forberede sig 

på arbejdet. 

 

Eleverne fra 7. årgang beholder deres udleverede iPads frem til sommerferien og hvert af deres 

klasselokaler vil blive udstyret med ét Apple TV, der bliver koblet op på projektoren, så eleverne vil 

have mulighed for at dele skærm trådløst med de andre i klassen og fremlægge hjemmearbejde 

trådløst. Det er i orden at sætte et klistermærke på coveret, så det kan kendes fra andre, men 

derudover skal retningslinjerne i den medfølgende folder overholdes. 

Børnene må som udgangspunkt downloade alle de gratis applikationer, de ønsker. Når vi opdaterer 

vores programmer på skolen, vil de være nødsaget til at starte forfra.  

 
Vi har sørget for, at 7 klasserne bliver udstyret med solide aflåselige elevskabe, som kan bruges til bl.a 

opbevaring af iPad og bøger i frikvarterer og timerne. De skabe har en kombinationslås og der skal således 

ikke medbringes lås. Vi vedlægger en folder, hvor I kan læse mere om iPad, daglig brug, ansvar og 

erstatning og få svar på nogle af de udtryk, som I sikkert vil høre jeres børn tale om inden længe. I 

tilfælde af spørgsmål er i velkomne til at tage kontakt, men inden afslutningen af dette brev, kan vi 

nævne, at vi på Vejle Midtbyskole allerede inden sommerferien har startet en mediepatrulje op, som 

kommer til at kunne hjælpe elever og måske forældre med bl.a. iPad spørgsmål. Mediepatruljen 

bliver de tekniske problemknusere for de andre elever. I de tilfælde, hvor eleverne ikke selv kan 

klare det, kan de voksne selvfølgelig inddrages..  

 

 

Vi har forberedt os godt og glæder os til at komme i gang med at arbejde med de mange iPads. 

Til slut er der blot at sige - BRUG dem endelig meget, men pas på dem 

 

Anne Gulbech   Henrik Christensen   

Skoleleder    Afd. leder 

Vejle Midtbyskole   Vejle Midtbyskole 
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