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Politikerne har bestemt at alle elever i Stavangerskolen skal ha hver sin 
digitale enhet.

Politikerne har også bestemt at det skal være Chromebook.

Teknologi er null verd dersom det ikke fører til endret praksis i 
klasserommet og bedre læring for elevene.



Derfor er vi opptatt av
● Undervisningen/undervisningsmetodene må endres

● Det nye verktøyet gir oss nye muligheter

● Digitale enheter til alle elevene må være noe annet enn “å sette strøm på 

læreboka”

● Økte muligheter for å jobbe tverrfaglig, tekst/lyd/bilde, finne rett og behandle 

informasjon, skape noe, lete etter sammenhenger, produsere, gå i dybden, 

kommunisere og samhandle = grunnleggende digitale ferdigheter

● Nettvett

● PS: Vi vil fortsatt ha lærebøker, blyant og skrivebok - alt skal ikke snus på hodet



Lassa skole
● Mellomtrinn Chromebook i starten av 2018

● 2-4 trinn Chromebook tidlig høst 2018

● 1. trinn Chromebook  i 2019

Før elevene får utdelt Chromebook, skal eleven og foreldre signere kontrakt.

Kontrakten sier noe om bruk og erstatningsplikt.



Bruk og regler for Chromebook
Elevene skal alltid ha Chromebook med på skolen, i etuiet, i sekken, helst mellom 

andre bøker.

 Chromebook skal lades hjemme - minst 50% når eleven kommer til skolen.

Skal kun brukes av eleven.

Skal kun brukes med elevens skolekonto.

Først og fremst til skolebruk.

Lærer bestemmer på skolen, foreldre hjemme. 

Vi anbefaler ørepropper/headsett.

Mus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_Chromebook_C7.jpg


Hva skal Chromebook brukes til?
Lære seg digitale ferdigheter

Bruke og forstå

Finne og behandle

Produsere og bearbeide

Kommunisere og samhandle

Utøve digital dømmekraft

Googles apper

Classroom 



Classroom
Når foresatte knyttes til Classroom, mottar de regelmessig sammendrag via 
e-post for elevene de er foresatte for. De foresatte kan velge hvor ofte de skal 
få e-post – daglig eller ukentlig – og de kan avslutte abonnementet når som 
helst.

Sammendragene til foresatte inneholder informasjon om følgende:

 Manglende innleveringer – arbeid som var forsinket på det tidspunktet 
e-posten ble sendt

 Kommende arbeid – arbeid med leveringsfrist i dag og i morgen (for 
daglige e-poster) eller arbeid med frist den kommende uken (for 
ukentlige e-poster)

 Kursaktivitet – kunngjøringer, oppgaver og spørsmål som lærere nylig 
har lagt ut



Frikjøpte programmer/apper:
Multi smartøving - adaptiv opplæring som følger matematikkverket Multi

Salaby - nettsted med temaer i forhold til flere fag

IntoWords - lese og skrivestøtte program

WeVideo - videoredigering

Soundtrap - musikkomponering

Explain Everything - forklare innhold ved hjelp av bilder, tekst, lyd og 
animasjon.



Nettvett
 Vi forventer at elevene gir foreldre tilgang til brukernavn og passord.  

God informasjon om unges nettbruk er nøkkelen til en god dialog mellom voksne og 

barn om nettvett.

Har du barn på sosiale medier – dette trenger du å vite: 
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/

Du bestemmer: 
https://www.dubestemmer.no/

https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/guide-til-foreldre-med-barn-pa-nett/
https://www.dubestemmer.no/


Gode rollemodeller

http://www.youtube.com/watch?v=yBeotNlvVas



