
IT på Skorpeskolen 
På Skorpeskolen har vi valgt, at alle elever skal have deres egen iPad, som en del af undervisning- 
en hele skolelivet igennem. Vi har valgt netop en iPad, da vi har flere års god erfaring med dette, 
da den er driftsikker og pålidelig og vigtigst fordi den er særdeles velegnet til netop den 
undervisning, som skolens strategi lægger op til. 


Indkøbsaftale 
Til fordel for både forældre og hverdagen på skolen, har Skorpeskolen indgået en aftale med 
ATEA, som alle nye iPads på skolen skal erhverves igennem. ATEA har gode og konkurrence- 
dygtige priser, og så kommer aftalen også med flere åbenlyse fordele: 


• En 3 årig forsikring som dækker alle tænkelige skader næsten hele skolelivet igennem ved løbende skift  
• En hverdag på Skorpeskolen med et konstant opdateret IT-miljø for alle elever 
• En væsentligt nemmere daglig administration af IT-miljøet på skolen 
• En god klimaprofil på IT-området, da returneret skadet udstyr genbruges 
• En tryghed omkring GDPR sikkerhed, da skoledelen på iPaden indgår i et lukket system  
• En god og professionel sparringspartner på IT-området i hverdagen  

ALLE SKAL SKIFTE DERES NUVÆRENDE IPAD PÅ ET TIDSPUNKT 
( 3 år er forventet levetid på en iPad, hvorfor alle forventes at skifte nuværende iPad ud inden for den tidsramme )


Det er helt op til alle familier, hvornår de vil skifte den nuværende og kommende iPads ud med en 
ny, som erhverves gennem indkøbsaftalen. Når man vælger at skifte den en iPad ud, skal man 
dog købe hele den pakke, som passer til det klassetrin, som ens barn aktuelt går på. Man kan 
købe sin nye pakke to gange om året, i december og i juni. Herunder kan I se indhold og priser 
inklusive moms, vær opmærksom på at priserne her er gældende og ikke dem på tilhørende links.


0.-2. klasse 
iPad 10,2” 64GB Wifi	 	 	 	 2866,25	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/apple-10-2-inch-ipad-wi/?prodid=5398963

Cover fra Logitech Rugged Combo 3	 	 435,00	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/logitech-rugged-combo-3/?prodid=5087698


Digital Pen fra Logitech Crayon	 	 	 503,75	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/logitech-crayon/?prodid=4341097

Forsikring 3 år all-risk + udvidet garanti	 	 706,25	 se beskrivelse på skolens hjemmeside 
I alt 4.511,25 kr +100 kr. efter 3 år 

3.-5. klasse 
iPad 10,2” 64GB Wifi	 	 	 	 2866,25	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/apple-10-2-inch-ipad-wi/?prodid=5398963

Cover fra Logitech Rugged Combo 3	 	 435,00	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/logitech-rugged-combo-3/?prodid=5087698 
Forsikring 3 år all-risk + udvidet garanti	 	 706,25	 	 	 se beskrivelse på skolens hjemmeside

I alt 4007,50 kr +100 kr. efter 3 år 

6.-9. klasse 
iPad Pro 12,9” 128GB Wifi		 	 	 9673,75	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/apple-12-9-inch-ipad-pro-wi/?prodid=5243105

Cover fra Logitech Combo Touch	 	 	 1266,25	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/logitech-combo-touch/?prodid=5275862

Apple Pencil 2nd generation 	 	 	 1061,25	 	 	 https://www.atea.dk/eshop/product/apple-pencil-2nd-generation/?prodid=4443074

Forsikring 3 år all-risk + udvidet garanti	 	 2261,25	 se beskrivelse på skolens hjemmeside 
I alt 14.262,50 kr +100 kr. efter 3 år 

Tilbagekøbspriser 
ATEA tilbyder at købe jeres nuværende brugte iPads til genbrug. Dette er selvfølgelig helt frivilligt. 
Jo længere man venter med at skifte den nuværende iPad ud, jo dårligere bliver den tilbagekøbs- 
pris, som ATEA tilbyder dog, hvis man ønsker at benytte dette tilbud. Kontakt skolens IT-team for 
at få oplysning om de aktuelle tilbagekøbspriser. 


HVORDAN BESTILLER JEG, NÅR JEG VIL SKIFTE?  
Skolens skriver ud to gange om året, når ATEA butikken er åben. Du skal blot kontakte skolen ved 
denne lejlighed, så håndterer vi din bestilling helt frem til iPad’en lander i hænderne på dit barn. 
Betalingen foregår over skolepengene, og du kan læse mere på skolens hjemmeside omkring, 
hvordan dette foregår samt omstændighederne omkring dit køb. 
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