Nymarken – Skole og Børnehus
”Skolen fra A – Z”

Computere
It i undervisningen handler ikke om underholdning. Formålet med de digitale
læreprocesser er at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. For
det at kunne bruge teknologien kreativt og kritisk er i dag en helt nødvendig
kompetence. Eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet samt
udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt – og internationalt.
Digitale læremidler vil således kunne højne kvaliteten af undervisningen i bærende
fag som dansk, matematik, sprog- og naturfag. Fordi de motiverer eleverne og
inddrager dem mere aktivt. Og fordi de gør det muligt at lære på den måde, i det
tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev.
Hidtil har Kerteminde kommune haft en målsætning om 4 elever pr computer, men i
takt med at it bliver inddraget mere og mere i undervisningen, bliver det aktuelt for
eleverne selv at medbringe egne enheder, det kan både være bærbare og tablets.
Der er mulighed for at komme på skolens trådløse netværk.
Medbringer man egen enhed, er det dog på eget ansvar, skolen har ikke en
forsikring der dækker medbragt udstyr.
Nogle elever låner bærbar eller tablet til støtte for læsningen.
I undervisningssituationer er det ikke i orden at spille, opdatere sociale medier og
surfe efter irrelevant materiale. I frikvarterne er det en del af det at være ung, men
vi opfordrer eleverne til også at deltage i det fysiske samvær med kammeraterne.
Kerteminde Kommune tilbyder alle elever Office365. Det kan dels bruges som
onlinetjeneste, hvor elever kan samarbejde med kammerater og redigere i
dokumenter sammen, læreren har mulighed for at kommentere løbende i en
procesorienteret opgaveløsning, dels giver det mulighed for at der kan downloades
Office-programmer til 5 forskellige enheder. Office365 er en abonnementsordning, så
når eleven går ud af 9. klasse, mistes adgangen til Office365
Skolen abonnerer på andre programmer og tjenester, som eleverne bliver orienteret
om i undervisningen

