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Til alle foresatte i kommunens barneskoler

LÆREBRETT TAS I BRUK I LENVIKSKOLEN HØSTEN 2017
Digitalisering i Lenvikskolen innebærer en omfattende endring i hvordan og hvor elever kan
lære. Fra oktober 2017 vil alle elevene på 1. – 7. trinn på skolene i Lenvik kommune få hvert sitt
personlige lærebrett. Målet med innføring av lærebrett til alle er å øke elevenes faglige og
personlige utbytte av skolegangen.
Lærebrettet vil være det nye verktøyet som
erstatter mye av det vi kjenner som skolenes
tradisjonelle undervisningsform. Det betyr ikke at
alt vil foregå på lærebrett, og det vil være en
balanse mellom praktiske, varierte og relevante
læringsformer. Det vil også være et fokus på samlet
skjermtid for elevene.
Vel så viktig som tilgangen på digitale ressurser, er
hvordan disse ressursene tas i bruk i
undervisningen. Å vektlegge dette perspektivet
ansees som en forutsetning for å kunne lykkes med
innføringen av lærebrett i Lenvikskolen. Kommunen
har inngått en avtale med Rikt AS som vil gi grundig
opplæring og oppfølging av både lærere og elever i
pedagogisk bruk av læringsbrettene med utvalgte
applikasjoner.

HVORFOR GJØR VI DETTE?
Elevene skal få:
• økt grad av tilpasset opplæring
• økt læringsutbytte gjennom refleksjon
rundt egen læring
• oppleve relevans til egen hverdag
• oppleve økt grad av motivasjon
• oppleve økt grad av selvfølelse og
mestring
• oppleve økt grad av kreativitet
• oppleve økt samarbeid med medelever og
lærer
• få økt grad av digital kompetanse og
dannelse

Deres erfaring fra lignende prosesser er at skolene
gjennom bevisst satsning, på svært kort tid endrer
klasseromspraksis fra «konsumlæring» til «aktiv læring». Den tradisjonelle tilnærming til læring
har vært at elever trenes i å huske de voksnes refleksjon. Ved at elevene søker relevant
informasjon og selv reflekterer seg fram til svarene, oppnås sterkere grad av læring.
Opplæringen skal bidra til:





at lærerne leder og strukturerer undervisningen på en hensiktsmessig måte i skolens
teknologirike omgivelser
å utvikle en læringsfremmende vurderingspraksis som imøtekommer prinsippene om god
underveisvurdering
at undervisningspraksis, delingskultur, samarbeid og refleksjon utvikles
at teknologien anvendes slik at elevene er aktive og medvirkende i egen læring – stor grad
av produksjon

Mer info om innføring av lærebrett i Lenvikskolen finnes på kommunens hjemmeside.
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Forskning
Lenvikskolen skal utnytte teknologien i gode
læringsprosesser, og målet er at elevene skal få
maksimalt utbytte med utgangspunkt i egne
forutsetninger. Universitetet i Tromsø er invitert til
å følge satsingen gjennom uavhengig forskning, som
vil gi oss kunnskap om læring i teknologirike
omgivelser samt bidra til videre utvikling.

TIPS FØR LÆREBRETTET KOMMER I HUS
• Ta praten med barna, "Hvordan har du det
på̊ nettet?"
• Hva betyr nett & brett for oss?
• Hvor mye skjermtid til overs til fritid?
• Lag kjøreregler, ta barna med
• Digital dannelse - vær gode rollemodeller
• Dere bestemmer
• Lag gode praktiske rutiner

Foreldresamarbeid
Lenvik kommune ønsker at foreldre skal være tett
på̊ skolearbeidet og være involvert i elevenes
digitale skolearbeid. Skolene skal opprette en
gruppe hvor foreldre, elever, lærere og
skoleledelsen samarbeider om digital skolehverdag,
for eksempel SU/SMU. Etter hvert vil skolene arrangere foreldreopplæring knyttet lærebrettet.
Apper
For elever på̊ 1. - 7. trinn settes lærebrettet opp med et utvalg vurderte apper som elevene får
kostnadsfritt. Elevenes lærebrett kan ikke kobles til app-butikker (Google Play/App Store).

Digital dannelse (nettvett)
Lenvikskolen har et mål om at barn og unge skal ha solid digital dannelse. Skolene vil fremover
samarbeide med foresatte om å utvikle en helhetlig plan som tar sikte på å øke elevenes evne til å
foreta gode digitale valg.
Erstatning
Lenvikskolen har utarbeidet praksis for erstatning knyttet til utlån og bruk av lærebrett.
Utlevering
Før lærebrettet blir utlevert til eleven, må foresatte og elev fylle ut og returnere et skjema som
bekrefter at egne «kjøreregler for lærebrettbruk» er gjennomgått i fellesskap hjemme.

KJØREREGLER FOR BRUK AV LÆREBRETT FOR DEG SOM ER ELEV
•
•
•
•

•
•
•
•
•


Jeg starter skoledagen med fulladet batteri på mitt lærebrett.
Mitt lærebrett har alltid dekslet på̊.
Jeg legger alltid sekken med lærebrett på̊ det stedet det er bestemt at sekkene skal ligge.
Dette gjelder før skolestart, etter skoleslutt og i friminuttene.
Jeg vet at lærebrettet lett kan gå i stykker og behandler den forsiktig. Dette gjelder på̊
skolen, i sekken til og fra skolen og når jeg bruker lærebrettet hjemme.
Jeg vet at vann kan skade lærebrettet. Min vannflaske er tom i ryggsekken og fylles på
skolen. Hvis jeg har vann i flasken er den i adskilt rom fra lærebrettet
Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer.
Jeg låner ikke lærebrettet bort til andre.
Jeg vet at koden til mitt lærebrettet er personlig, og ingen andre skal kjenne koden.
Jeg vet at lærebrettet er skolens eiendom.
Jeg er godt kjent med ordensreglementet som også̊ omfatter bruk av digitale læremiddel.
Jeg vet at brudd på̊ kjørereglene fører til at foresatte blir varslet.

Side 2 av 2

