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3000 elever får personlig computer i folkeskolerne i FaaborgMidtfyn Kommune
De mange elever i indskolingen og mellemtrinnet på vores 13 folkeskoler glæder sig til påskeferien
er overstået. Umiddelbart efter påske begynder it-staben nemlig en rundtur til alle vores
folkeskoler, hvor de deler en såkaldt Chromebook ud til alle eleverne i 0. – 5. klasse.
Vores elever skal have de bedste muligheder
Som kommune har vi valgt at dele personlige computere ud til eleverne for at understøtte de
nationale målsætninger om, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i
verden.
"Vi ønsker med den digitale satsning at fremme god og varieret undervisning, som kan styrke
elevernes læring, bl.a. gennem markant øgede muligheder for at eleverne kan søge viden og
meget aktivt bidrage til egen læring. Det er målet, at digitaliseringen i klasselokalerne skal være
med til at øge det faglige niveau og sikre at flere får en uddannelse," siger undervisningschef Tonni
Leicht Jørgensen.
Udvalgsformand Jakob Holm supplerer: ”Vi vil ruste vores elever bedst muligt til den digitale
verden, de er en del af. Vi har valgt denne løsning, fordi det skal være nemt og hurtigt at bruge de
digitale værktøjer i skolen, når eleverne skal søge informationer eller arbejde digitalt. Både lærere
og elever skal naturligvis bruge tid på at sætte sig ind at arbejde med computerne i klassen. Vi
forventer ikke, at vi bliver verdensmestre fra første dag, men vi er overbeviste om, at vi allerede på
kort sigt vil få en positiv effekt.”
Godt værktøj i moderne undervisning
Med computerne får skolerne nye redskaber til at lave differentieret og varieret undervisning, og
det vil bidrage til at øge elevernes faglige niveau. Der er også en klar forventning, at den øgede
brug af it i undervisningen vil understøtte en øget inklusion af elever med særlige behov i den
almindelige undervisning i folkeskolen. Med gode digitale værktøjer bliver det nemlig muligt at lære
på den måde, i det tempo og på det niveau, der bedst passer til den enkelte elev.
6. klasserne er også med
I løbet af de næste måneder modtager alle elever i kommunens 0.-5. klasser hver en personlig
computer, som de får til låns indtil de afslutter 6. klasse. Efter sommerferien får de nye 0. klasser
også en computer, og så vil alle 0. – 6. klasser have ens computere.
Rasmus Bork fra it-staben er ansvarlig for udrulningen af de ca. 3000 computere: ”Vi har valgt at
bruge Chromebooks, fordi det er en nem computer at håndtere for både elever og lærere. De er
hurtige at logge på netværket og derfor opstår der ikke unødvendig ventetid i undervisningen.
Google står for at vedligeholde systemerne, og det betyder, at vi ikke skal opdatere programmer
hele tiden. Eleverne vil komme til at arbejde webbaseret på computerne, og det betyder, at alt
foregår på nettet, og derfor kan eleverne arbejde på deres computere uanset hvor de befinder sig.
Den store ordre på Chromebooks er den hidtil største i Europa, og det har fået så stor bevågenhed
hos Google, at en af deres chefer, Rush Mahon i dag er på besøg for at holde et oplæg for
skolernes it-vejledere.
Tingagerskolen i Ringe får først besøg
Tirsdag den 7. april kl. 9 starter den store uddeling. Her vil alle eleverne på Tingagerskolen som de
første få udleveret deres Chromebooks. Der er mulighed for, at pressen kan være til stede ved

uddelingen i 5. klasse, som er de første, der får besøg af it-staben. Der vil i den forbindelse være
mulighed for at tale med lærere, skoleleder og elever fra Tingagerskolen.
Skoleleder Bjarne Nielsen fra Tingagerskolen glæder sig til, at pallerne ruller ind i skolegården og
eleverne kan få fingrene i deres nye computere:
”Vi glæder os helt vildt til at gøre computerne til en del af alle elevernes hverdag og til at give
lærerne nye måder at undervise på. Nu har vi en unik mulighed for at give alle børn lige
muligheder for at benytte digitalt udstyr. Samtidig giver de digitale medier mulighed for at skabe en
varieret skoledag,” siger Bjarne Nielsen. ”Vi er sikre på, at det bliver rigtig godt. Vi har allerede
positive erfaringer, fordi vores nuværende tre 9. klasser ikke har haft bøger siden de startede i 7.
klasse. De er kun blevet undervist med elektroniske læremidler. Det har betydet en anderledes
måde at lære på og en anderledes måde at modtage undervisning på, ligesom det har krævet en
anden måde at undervise på. De har eksempelvis fået kommentarer til rettede opgaver retur som
små filmsekvenser eller de har haft mulighed for at aflevere deres fysikrapporter som film. Jeg
glæder mig til, at vi nu også kan blive meget mere digitale i undervisningen af vores yngste elever”.
Hvis I vil deltage på Tingagerskolen, så må I meget gerne give besked til Aino Faldborg på tlf.
7253 1063 eller e-mail aif@fmk.dk. Vær på skolen kl. 9 – vi mødes ved kontoret. Tingagerskolen
ligger Østre Ringvej 2, 5750 Ringe.
Hvis du vil vide mere om den store digitale satsning i folkeskolerne er du velkommen til at kontakte
undervisningschef Tonni L. Jørgensen på tlf. 7253 3151 eller e-mail tlj@fmk.dk.

