
Tillykke med din nye iPad  
På Skorpeskolen har vi valgt at alle elever skal have deres egen iPad, som en del af 
undervisningen 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. 


Selvom din iPad kun bliver brugt af dig, betragter vi den i skoletiden, som en “skole-iPad”. Det 
betyder, at du skal bruge den i henhold til skolens regler om IT, når du er på skolen. Det betyder 
også, at den er registreret i skolens IT-driftsystem, når du modtager den, således at vi kan skubbe 
skole-apps ud på den. Når du ikke er i skole, kan du bruge din iPad til lige det, du og dine 
forældre vil og altså benytte dit eget private apple-ID til dette. 


Da det er en skoleiPad indeholder den 200GB iCloud-lagringsplads. Vi anbefaler dog alligevel, at 
du løbende rydder op på din iPad, således at der er plads til dine skoleproduktioner og skoleapps.


Skader og forsikring  
Din iPad kommer sammen med en 3 årig forsikring, som dækker alle udefrakommenede skader 
og tyveri (bortset fra simpelt tyveri), samt en udvidet producentgaranti, som dækker alle 
indefrakommende skader. Det betyder, at hvis glasset går i stykker eller noget andet driller, skal 
du aflevere den til skolens IT-team, og så skaffer de hurtigt en ny iPad til dig. Ligesom du også vil 
få en ny, hvis den bliver stjålet i forbindelse med indbrud derhjemme eller lignende. 


Tilbehør  
Din iPad kommer med noget tilbehør afhængigt af dit klassetrin. Du finder information om både 
type af iPad og tilbehørspakker til de forskellige klassetrin på skolens hjemmeside. 


God iPad stil  
Det er vigtigt, at du passer på din iPad og har god stil, når 
du bruger den. Du skal have den opladt med i skole hver 
dag, så gør det til en god vane at oplade den om natten. 
Du skal sørge for, at du har navn på både din iPad og dit 
tilbehør, så det ikke bliver forvekslet med alle de andres. 


God fornøjelse 

Psst…  
…vidste du, at du finder Skorpeskolens 
princip for digital adfærd på skolens 
hjemmeside? 


