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Computere til eleverne – Forældre FAQ 

Du kan her finde svar på spørgsmål og få viden om de computere, som eleverne i 2. – 10. klasse vil få 

udleveret fra august 2020 i Aarhus Kommune. FAQ’en vil løbende blive opdateret. Du kan læse mere om 

computere til eleverne på aarhus.dk/elevcomputer.  
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Udstyr og anvendelse 

 
1: Hvilken computer får eleverne? 

Vi kender endnu ikke modellen, som bliver udleveret i august 2020 til eleverne. Men computeren vil være 

særligt målrettet undervisningsområdet og derfor være ekstra hårdfør. 

2: Får alle skoler det samme udstyr? 

Ja. Alle elever i 2. – 10. klasse får stillet den samme personlige computer til rådighed, som de kan bruge i 

skolen og tage med hjem. Ensartet udstyr fjerner en række af praktiske hverdagsudfordringer i klasselokalet 

i forhold til at håndtere forskellige typer af udstyr og gør supporten enklere. Sammen med computeren får 

eleverne også et sleeve, som er en opbevaringslomme til at have computeren i.  

3: Hvad kan mit barn bruge computeren til? 

Dit barn vil kunne bruge computeren til almindeligt skolearbejde. Det betyder, at dit barn vil kunne anvende 

computeren til at arbejde på de digitale platforme og med digitale læremidler, som skolerne bruger i 

undervisningen. Fx G Suite for Education, som bl.a. er skrive-, regne- og præsentationsprogrammer, 

læringsplatformen, Aula og andre digitale læremidler. Dit barn vil også kunne surfe almindeligt på nettet, som 

han eller hun ville gøre på en Windows-PC, iPad eller MacBook. 

4: Hvordan vil mit barn kunne logge på computeren? 

Dit barn vil skulle bruge sit UNI-Login til at logge på computeren. Det er det samme login, som dit barn 

allerede bruger i dag til at logge på de digitale platforme og læremidler fx læringsplatformen og Aula.  
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5: Hvordan vil mit barn kunne få hjælp til computeren? 

Dit barn vil kunne få hjælp til computeren af skolens it-supporter, når det handler om tekniske problemer. Fx 

hvis dit barns computer ikke kan starte op, komme på netværket, eller hvis den på anden vis er gået i 

stykker. Skolerne vil også have adgang til en serviceordning, hvor eleverne kan aflevere eventuelt ødelagte 

computere til reparation, og de får udleveret en anden computer til låns, mens den ødelagte computer bliver 

repareret. Dit barn vil få hjælp til at bruge de digitale læremidler og platforme af lærerne i forbindelse med 

undervisningen. 

6: Gælder ordningen også for specialskolerne og elever i specialklasser? 

Eleverne på specialskolerne og i specialklasser kan have særlige behov, som Børn og Unge skal tilgodese i 

forhold til udstyr og programmer, som skolerne anvender i undervisningen. Specialskolerne vil få mulighed 

for at vælge computere til de elever, som kan anvende udstyret i undervisningen. Inden august 2020 vil en 

afklaring af de særlige forhold for elever i specialklasser afdække i hvilket omfang, den kommende ordning 

kan dække deres behov.  

7: Hvad med børn i 0. - 1. klasse? 

Skolerne prioriterer i højere grad de digitale læremidler og platforme i undervisningen fra 2. klasse. Det vil 

være frivilligt for den enkelte skole, om de ønsker at introducere modellen for 0. - 1. klasse. Skolens 

beslutning vil være baseret på den lokale kontekst og vurdering af, hvornår skolen vil introducere det digitale 

i indskolingen. 

8: Skal mit barn tage sin computer med hjem? 

Som udgangspunkt skal dit barn tage computeren med hjem. Barnet må gerne bruge computeren 

derhjemme fx til at løse hjemmeopgaver. I samarbejde med skolerne vil der blive set på, om der vil kunne 

blive tilbudt computeropbevaring på skolen, hvis den i særlige tilfælde ikke skal med hjem.  

9: Må mit barn medbringe sit eget udstyr til skolen? 

Ja. Dit barn vil kunne medbringe sit eget udstyr fx en smartphone. Ordningen betyder dog, at lærerne vil 

kunne forvente og planlægge efter, at alle elever har en computer, som de kan anvende i undervisningen, 

når det giver mening.  

10: Må mit barn bruge sin computer derhjemme og til hvad? 

Ja. Dit barn vil kunne bruge computeren derhjemme til skolearbejdet. Dit barn må også gerne bruge 

computeren til at surfe på nettet. 

11: Kommer der mere skærmtid i undervisningen?  

Nej. Selvom der bliver indkøbt computere til eleverne, vil der være pædagogiske og læringsmæssige 

overvejelser bag valget af arbejdsredskaber, som egner sig godt til den enkelte undervisningssituation. Det 
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kan være enten analoge eller digitale arbejdsredskaber, og det vil være de samme overvejelser, som 

skolerne anvender i dag ift. andet it-udstyr. 

 

Forpligtelser  

12: Hvad er skolen forpligtet til? 

Skolerne skal sørge for at udlevere en computer til hver elev fra 2. - 10. klasse. Hver elev får derfor stillet en 

computer til rådighed, som bliver registreret til eleven. Skolerne er forpligtede til at sikre, at eleven kan 

komme i gang med at bruge sin computer i undervisningen. Det er også skolernes ansvar at instruere 

eleverne i, hvordan de opbevarer og passer på deres computere, og hvordan eleverne bedst transporterer 

den i tasken. Det er vigtigt at lukke computeren, lægge den i det medfølgende sleeve og ikke kaste med 

tasken. 

13: Hvad er jeg som forælder forpligtet til? 

Du vil kunne bidrage ved at sørge for, at dit barn får lagt computeren i det medfølgende sleeve, når den skal 

i tasken. Samtidigt vil du kunne hjælpe ved at huske dit barn på at få opladet computeren, så den er klar til 

brug i skolen dagen efter. 

14: Hvad er mit barn forpligtet til? 

Dit barn skal møde op med en opladt computer, som er klar til undervisningsbrug hver dag. Desuden skal dit 

barn behandle udstyret, som var det barnets eget. Dit barn skal passe på computeren og transportere 

computeren i det sleeve, som vil blive udleveret sammen med computeren.  

15: Hvad sker der, hvis mit barn skifter skole? 

Dit barn vil kunne beholde den samme computer, hvis barnet skifter til en anden folkeskole i Aarhus 

Kommune. Her er det dog vigtigt, at computeren bliver omregistreret til den nye skole. Det står skolen for. 

Forældre og elever skal ikke gøre noget. 

 

Ansvar, erstatning og forsikring 

16: Skal jeg som forælder lægge et depositum i forbindelse med udlånet af computeren? 

Nej. Folkeskolen er gratis for alle, og undervisningsmidler bliver stillet gratis til rådighed. 

17: Hvem skal betale, hvis mit barns computer går i stykker? 

Hvis skaden sker som et hændeligt uheld, og det medfører, at udstyret går i stykker, så betaler skolen for en 
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ny computer. Hvis barnet groft uagtsomt eller med vilje har ødelagt computeren, så er det som 

udgangspunkt eleverne/forældrene, som skal betale for en ny computer. 

18: Hvem skal betale, hvis mit barns computeren bliver stjålet eller forsvinder? 

Hvis dit barn har en plausibel og overbevisende forklaring på, at computeren er gået tabt på hændelig vis, så 

bliver dit barn fritaget for ansvar og skal ikke betale.  

19: Er computeren dækket af min forsikring, når den er i hjemmet? 

Det vil afhænge af familiens indboforsikring og vilkårene herfor. Det er en privat beslutning, hvilken forsikring 

du som forælder har valgt at tegne, og om du ønsker at involvere dit forsikringsselskab i en eventuel 

anmeldelsessag. Erstatningskravet vil ikke kunne være højere end computerens værdi, som i 

udgangspunktet vil blive prissat til ca. 2.000 kr. pr. computer. Skolen eller Aarhus Kommune vil ikke kunne 

give anbefalinger eller vejledning i forhold til private forsikringsforhold. 

 

Datasikkerhed og misbrug  

20: Hvem kan bruge computeren? 

Det er kun elever og pædagogisk personale i Aarhus Kommune, som vil kunne anvende de udleverede 

computere, som de skal logge på med deres UNI-Login. Andre vil ikke kunne logge på computeren og vil 

altså derfor ikke kunne bruge computeren. Denne opsætning vil blive lavet på alle computerne af 

sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis flere elever eller lærere bruger den samme computer, vil det heller ikke 

være muligt at se, hvad de andre brugere har foretaget sig på computeren. 

21: Hvad sker der, hvis computeren bliver stjålet, eller mit barn mister den? 

Det vil kun være muligt at bruge computeren, når dit barn logger på med sit UNI-Login. Computeren er derfor 

beskyttet med dit barns kodeord til UNI-Login. Skulle det ske, at dit barn mister sin computeren, skal du 

melde det til skolen, så skolen kan lukke computeren og sikre, at den ikke bliver misbrugt. Computeren er 

uanvendelig, når den bliver lukket ned. 

22: Hvilke data indsamler computeren om mit barn? 

Computeren vil ikke indsamle persondata. Derimod indsamler den tekniske data om elevernes brug af 

computeren til Google. Tekniske data er fx hardwareindstillinger og information om operativsystemet.  

23: Hvilke data indsamler G Suite for Education om mit barn? 

Eleverne i Aarhus Kommune anvender G Suite for Education til bl.a. skrive-, regne- og 

præsentationsprogrammer og til at gemme skolearbejde. Det er teknisk set et lukket domæne, som Aarhus 

Kommunes skoler anvender. Det kan derfor ikke sammenlignes med den private Google, som mange 

4 



 

   

kender. Brugerdata om dit barn er ejet af Aarhus Kommune. Derfor må Google ikke anvende disse data til 

reklameformål eller udveksle disse med tredjepart.  

24: Hvad gør Aarhus Kommune og skolen for at sikre mit barns data, når mit barn bruger computeren 

og G Suite for Education? 

Lovgivningen bliver fulgt nøje, uanset hvilke leverandører af digitale produkter som Aarhus Kommune indgår 

aftaler med. Det betyder, at der bliver foretaget en vurdering af sikkerheden på systemet i forhold til den 

konkrete anvendelse, og at Aarhus Kommune indgår de lovpligtige og juridisk bindende databehandleraftaler 

på de systemer, som kommunen indkøber. En databehandleraftale regulerer leverandørernes anvendelse af 

de data, som ligger i deres systemer, og det er juridisk bindende for vores leverandører at overholde de 

indgåede aftaler. Læs vores databehandleraftale med Google her.  
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