Digitale læremidler på Vejlebroskolen
Der arbejdes med IT og medier i alle fag.
Mål for IT i undervisningen er beskrevet i Fælles mål for fagene og i Faghæfte 48.
I vid udstrækning vælger vi læremidler som er platformsuafhængige. Dvs. At undervisningen kan
gennemføres med PC, iPad, android og Windows
Vi har en aftale om Microsoft Office 365, så alle kan arbejde i Officepakken via en browser.
Følg Link til loginside - Login er: unilog@mit-ishoj.dk koden er elevernes Unilogin. Eleverne kan
downloade Office til egen computer. Der ligger en vejledning til hvordan du kommer på office 365
på Elevintra.
Alle elever har adgang til download af værktøj til læse/skrive støtte på www.tjektasken.dk.
Her ligger også en del undervisningsprogrammer til download.
Vi abonnerer på en lang række online undervisningsmidler. Se hvilke på Elevintra.
Udstyr til udlån på skolen:
I hvert hus er der (hvis de bliver behandlet godt) 3 skabe med hver 12 bærbare computere.
På biblioteket er der pt. 12 bærbare til udlån.
I hus E (0.-4. Klasse) er der stillet ca. 6 iPads til rådighed i hver klasse.
I hus D (5.-8. Klasse) er der 4-5 små android tablets af typen Nexus 7 til at bruge i undervisningen.
Skolens IT udstyr kan ikke hjemlånes.
I 9. klasse har eleverne et antal ældre bærbare med Linux på. Disse fungerer fint til det meste og de
elever, som sætter sig ind i systemet, får en større IT-indsigt end de fleste.
Hvis I har adgang til en gammel temmelig langsom bærbar, kan Linux være et godt bud på at få liv i
den igen.
BYOD:
BYOD er forkortelse af Bring Your Own Device (det betyder medbring dit eget udstyr: bærbar PC,
tablet, iPad, Smartphone), det er også navnet på et trådløst netværk på skolen.
Hvis eleverne har eget udstyr, som kan bringes med i skole, ser vi det meget gerne.
Alle elever kan logge sig på ishoj-hotspot (12 timers login) eller BYOD (som virker resten af
elevens skoletid) med deres unilog på alle medbragte devices. Der ligger en vejledning til det på
Elevintra.
Det trådløse netværk er kraftigt nok, til at eleverne kan have to dimser på netværket samtidigt.
Der kan printes via det trådløse netværk. Der ligger en vejledning til det på Elevintra.
Der er skabe, som eleverne kan låse deres udstyr ind i i hus D og F.
I hus E er der ude-ordning, her må eleven få sit udstyr låst inde i depotet eller i et skab i klassen.

