Kom godt i
gang med din
Chromebook
Om Chromebooks til eleverne
Alle elever fra 2. til 10. klasse får stillet en personlig Chromebook til rådighed, som de kan bruge i skoletiden og derhjemme, indtil de forlader folkeskolen i Aarhus Kommune.
Det giver eleverne lige adgang til it-udstyr. Samtidig bliver
det lettere at arbejde med pædagogisk it, når det giver mening, fordi der vil være mindre it-bøvl og nemmere adgang
til digitale læremidler og platforme, når alle møder op med
den samme Chromebook.
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Hvis min Chromebook
driller?
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Prøv altid at nulstille din Chromebook først.

Tag fat i din lærer, hvis det stadigt
driller.

Brug for hjælp?
Få hjælp til at logge på Chromebooken og komme på netværk.
It-support tlf. nr.: 41 87 47 00
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30
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Hvis min Chromebook
går i stykker?
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Log på din Chromebook med dit Unilogin.
Find vejledning på minchromerbook.dk

Den er ubrugelig for andre end dig
selv, så det ikke kan betale sig at
stjæle den.
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Hvad kan du som
forælder hjælpe med?
▸ Vær nysgerrig på, hvad dit barn
laver på Chromebooken
▸ Hjælp dit barn med at huske at
lade Chromebooken op og lægge
den i tasken i sleevet.

Hvordan logger jeg på min Chromebook?
Log på wi-fi:
▸ På skolen logger du automatisk på netværket
▸ Andre steder skal du vælge netværk

Kontakt straks skolen, hvis den bliver stjålet eller bliver væk. Chromebooken er registreret i dit navn, og
den bliver låst af Aarhus Kommune, hvis den forsvinder.

Gå til minchomebook.dk for at
se, hvordan du gør.
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Hvis jeg mister min
Chromebook?

Første gang du logger på din Chromebook, bliver den registreret til dig.
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Hvordan passer jeg på min Chromebook?
Det er vigtigt, at du passer godt på din Chromebook.
▸ Opbevar altid Chromebooken i sleevet, når den ligger i
tasken, eller når du er på farten
▸ Klap din Chromebook sammen, når du går rundt med den
▸ Hav ikke mad eller drikke lige ved siden af Chromebooken
▸ Opbevar altid din Chromebook forsvarligt, hvis du efterlader den.

Kontakt skolen, hvis den går i stykker. Du kan låne en Chromebook,
hvis din egen skal til reparation.

INFO

INFO

▸ minchromebook.dk

▸ aarhus.dk/chromebook

Vejledninger til elever om Chromebooken,
apps, sikkerhed, deling og support.

Info til forældre om Chromebooks og FAQ
med svar på ofte stillede spørgsmål osv.

HUSK
Husk at lade din Chromebook op derhjemme og læg
den i tasken i sleevet, så du er klar til næste skoledag.

