Kære forældre på Østervangskolen
På Østervangskolen arbejder vi med at få informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) til at være en fuldt integreret del af
undervisningen i alle fag.
Ud fra vores vision har vi en målsætning:
Vi ønsker at alle lærere og klasser arbejder bevidst med it i undervisningen, og
at undervisningens planlægning også fokuserer på at eleverne lærer om IKT,
af IKT og med IKT og at arbejdsmetoderne er præget af både styrede og mere
frie læreprocesser med henblik på, at eleverne kan tilpasse sig nye
udfordringer og betingelser i en verden præget af digitalisering.
For IKT gælder det at eleverne gennem dialog med lærerne skal blive i stand
til at vælge de digitale eller traditionelle/analoge lærings- og
præsentationsmidler, der fremmer deres læring mest.
Vi ønsker at undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til, at eleverne
har mulighed for selvstændigt eller sammen med andre at indsamle,
bearbejde, konkludere på og
formidle
information
i
læreprocesser,
hvor
eleven
skiftevis optræder som både
forbruger og producent af viden.

Vi har en
vision i vores
strategiplan:
AT :
undervisningsdifferentie
ring er øget gennem
brug af holddannelse og
IKT i samspil for at alle
elever
når
deres
læringspotentiale.
Elevplan og logbøger
hjælper elever, lærere
og forældre til at kende
elevernes resultater og
mål, og undervisningen
planlægges ud fra dette.

Elevernes ikt- og mediekompetencer evalueres løbende på samme
måde som andre kompetencer, og indgår naturligt i vurderingen af
form og indhold af produkter.

For at få dette til at lykkes har vi igangsat en del tiltag.
Det er bl.a.:








At størstedelen af kommunikation mellem skole og hjem foregår gennem skolens intranet. På intranettet
bruger vi f.eks. kontaktbøger, elevplaner og beskedsystem, så vi på den måde har samlet kommunikation
her og så vi sparer på papir mv. Ugeplaner, årsplaner ol. ligger også her.
At vi i skrivende stund er ved at være færdige med at installere projektorer i alle undervisningslokaler,
og at alle lærere og pædagoger har fået stillet en tablet til rådighed, så de kan koble den, eller en pc, til
projektoren og derved vise dagsprogram, opgaver, filmklip, kort, eller andre digitale læringsressourcer.
Eleverne kan også bruge det til fremlægninger mv.
At vi har trådløst netværk på hele skolen, og at Favrskov Kommune og vi på skolen hele tiden arbejder
på at forbedre ydeevnen og stabiliteten på dette. Alle, både elever, lærere, gæster mv. kan koble sig på
dette netværk med enten Uni-C-login eller bibliotekskode.
At elever der selv medbringer bærbar pc, tablet, pda eller smartphone kan koble sig på nettet. Og det er
uanset platform eller styresystem. Vi ser selvsagt rigtig gerne at eleverne selv medbringer disse





enheder, da vi pt. ikke har nok pcér eller tablets til alle
elever. En fordel ved elevernes eget udstyr er også at de
kender dette, og at logontiderne på skolens maskiner
stadig er forholdsvis lang. En stor del af eleverne i
udskolingen har selv digitalt udstyr med, og vi kan se at
det også breder sig til mellemtrinnet. Vi vil rigtig gerne
bakke dette op, og vi vil gerne købe aflåselige skabe, så
eleverne kan låse enhederne inde, mens de f.eks. holder
frikvarter udenfor, har idræt eller af andre grunde ikke
er i klassen.
Vi han desværre ikke tilbyde forsikring af udstyret, så i
tilfælde af uheld er det familiens egne forsikringsvilkår, der gælder. I tilfælde af at andre elever
forsætligt ødelægger en bærbar eller lignende er det deres ansvarsforsikring, der skal dække.
At elever med læsevanskeligheder har mulighed for at låne en bærbar af skolen, hvor en programpakke
er installeret der kan hjælpe med at kompensere for læsevanskeligheder, hjælpe med at skrive og læse
tekster højt. Der er også mulighed for at hente disse programmer til egen pc, og at få online-adgang til
undervisningsmaterialer samt fag- eller skønlitterære tekster der bruges i skolen. Vi har lærere, der har
specialiseret sig i disse redskaber og muligheder, og de kan rådgive jer og/eller klasselæreren.
Vi flytter fokus fra bøger og hæfter til digitale læremidler. I efteråret 2012 vil der blive indkøbt en del
materiale, da der er en pulje fra staten, så vi får en krone i tilskud når vi selv bruger en krone på digitale
læremidler. Og fremover vil en del af skolens budget til materialer være øremærket digitale læremidler.
Kravene til disse læremidler er at de er on-line og også kan bruges af eleverne når de er hjemme; til
lektier, træning mv..

Hvad kan I så gøre som forældre?
Det er vigtigt at I som forældre er på intranettet og følger med i jeres barns skolegang. Beskeder og e-mails kan
selvfølgelig ikke erstatte en mundtlig samtale, og der er mange situationer, hvor det stadig er vigtigt at mødes og
snakke sammen.
Har jeres børn en bærbar, en tablet eller en pda, kan det være en god ide at lade dem medbringe den i skolen. I
kan henvende jer til klasselæreren hvis I har et ønske om mulighed for aflåselig opbevaring.
Oplever I at jeres barn har vanskeligheder med læsning eller stavning, kan I kontakte klasselæreren, der vil
kunne hjælpe med at finde programmer der kan hjælpe jeres barn med de vanskeligheder hun/han måtte have.

Med venlig hilsen
Skoleleder Jens Damkjær og viceskoleleder René Guldbrandsen

