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Skolen har vedtaget en ny digitaliseringsstrategi. 
Det betyder blandt andet, at skolen i høj grad vil bestræbe sig på at undervisningen i 

endnu højere grad bruger digitale medier i den daglige undervisning. Der er sket utrolig 

meget på ganske få år i forhold til den teknologiske udvikling. Vuggestuebørn bruger 

iPads – næsten alle børn har en Smartphone osv. 

 

Hvis Mølholm Skole fortsat skal kunne tilbyde en tidssvarende undervisning til 

eleverne, så må vi i gang med at tænke anderledes i forhold til elevernes brug af IT, og 

ikke mindst på måden vi finansierer IT på. 

 

MÅDEN VI FINANCIERER PÅ FORDI… 

Skolen ikke har midler til at digitalisere undervisningen – ikke i forhold til elevernes 

udstyr.  

Skolen vil godt påtage sig at skaffe projektorer til klasselokalerne – og vi vil også kunne 

købe skabe med mulighed for opladning og opbevaring af elevernes elektroniske medier. 

Skolen vil også tilbyde adgang til Internettet trådløst på hele skolen. 

 

MEN SKOLEN har ikke råd til at købe computere til alle elever på skolen. 

 

SÅ skolen vil forvente, at eleverne selv medbringer et digitalt medie, der kan bruges i 

undervisningen. Med et digitalt medie mener vi f.eks. en bærbar computer eller en tablet, 

som kan koble sig på skolen trådløse net og bruge de faciliteter, som kommer til at ligge i 

”Skyen”, som det hedder på moderne dansk. 

Et digitalt medie vil skulle være en del af penalhuset, som blyanter, linealer og 

lommeregnere har været det i mange år. 

 

Når alle elever har en computer til rådighed vil det kunne ændre undervisningen markant. 

Vi håber at kunne tilrettelægge undervisningen mere for den enkelte – og f.eks. kunne 

lave alle afleveringer elektronisk. Det kræver også disciplin af eleverne, for der er mange 

fristelser på nettet – ”det giver mange flere mulighed for at sidde og kigge ud af vinduet”.  

 

Lærerne er indstillede på at tage udfordringerne op med at få digitaliseret undervisningen 

– de har viljen. Vi ved også, at forandringer tager tid, og at det vil betyde ekstra arbejde 

og give anderledes udfordringer!   

 



Vi ved også godt, at ikke alle elever vil kunne medbringe egen computer fra 1. august 

2012, men vi håber at ca. 80 - 90 % af eleverne i 7. – 9. klasse kan. Skolen har bærbare 

eller stationære computere til de resterende elever, så ingen elever vil sidde uden 

computere. 

 

Ud over det økonomiske ser vi også andre fordele ved at lade elever selv medbringe deres 

egen computer. Vi tror, eleverne passer bedre på deres egen computer – derfor vil 

”oppetiden” være højere. Vi skal sørge for at computerne ”bliver sat op” til skolens net 

og ”Skyen” 

 

Der er få krav til elevernes IT-udstyr. Det skal være let at flytte med og gerne opladeligt, 

så det kan holde strømmen gerne over en hel dag. Det skal kunne koble sig på et trådløst 

netværk og gerne hurtigt.  

Priserne på en bærbar computer varierer meget fra ca. 2.000 kr. Vi vil fraråde at 

medbringe udstyr, der er alt for dyrt. 

Computerne kan opbevares på skolen på 2 måder – enten i skabe med mulighed for 

opladning eller i de elevskabe, som eleverne råder over i forvejen. 

 

Elevskabe med mulighed for opladning af computere er en stor investering for skolen. 

Erfaringen fra andre skoler, der har indført lignende ordninger viser, at skabene bliver 

brugt i en kort periode indtil det at medbringe en computer bliver hverdag, så ophører 

brugen af skabe med opladning. 

En del af forberedelsen er, at computerne oplades hjemmefra. På skolen vil der være 

mulighed for at opbevare computerne i skabene i løbet af dagen. 

Hvis der er elever, der ønsker at bruge et skab med opladningsmulighed, så vil de skulle 

betale 100 kr. pr. skoleår, samt medbringe en hængelås til skabet. Man binder sig for 

mindst et år. 


