INFORMASJON TIL FORELDRE OM NETTBRETT 1:1
Luhr skole er en av 3 skoler i Lørenskog Kommune som fra 2017 innfører nettbrett 1:1, og
dette er en del av kommunens arbeid mot å bli mer digitalisert. Fra august 2017 vil alle
elever på skolen disponere hvert sitt nettbrett som de skal bruke i opplæringen. Nettbrettene
vil bli delt ut i løpet av uke 34 og 35.
Nettbrettene er et ”verktøy” som lærere og elever kan bruke i opplæringen. Basert på
erfaringer fra andre skoler og kommuner forventer vi flere gevinster ved bruk av nettbrett: Vi
tror elevene vil få raskere og mer umiddelbar respons fra lærerne og sine medelever på
arbeider og oppgaver. Vi vet at elever er mest mottakelig for innspill og korrigeringer
underveis i en arbeidsprosess og vi vet at elever lærer mest av å få faglige innspill mens de
arbeider med en utfordring. Nettbrettene vil gi elever og lærere bedre muligheter til dette. Vi
forventer også at bruk av nettbrett vil gi en større variasjon og bedre tilpasset opplæring, bl.a.
gjennom bruk av bilder og lyd, og at de vil hjelpe elever til å ha orden i sine arbeider og
notater.
Før elevene får utdelt sine nettbrett må både elever og foreldre ha gjort seg kjent med
følgende dokumenter:
- Foreldreveiledning for nettbrett
- Kjøreregler for nettbrett
- Erstatningsansvar
- Utlånsavtale
Disse dokumentene, som blir lagt ut på skolens hjemmeside under fanen /Nettbrett/, er ment
som en veiledning til elever og foresatte og de angir rammer og forpliktelser knyttet til bruk av
nettbrett. Vi vil gi mer informasjon og vise hvordan vi bruker nettbrettene på foreldremøtene i
uke 34 og 35. Det ligger også en installasjonsveileder på hjemmesiden.

Vi ønsker å få innspill, forslag og synspunkter fra foreldre via FAU underveis i kommende
skoleår. Ta derfor kontakt med din FAU-representant dersom du har spørsmål, kommentarer
eller forslag.

Luhr skole, Skogblomstveien 1, 1470 Lørenskog
Telefon: 67 93 43 75
E-mail: luhr@lorenskog.kommune.no

