Intro til IT på Ådalen
0.-2. kl. udlånes en iPad.
3.-5. kl. udlånes en mindre pc.
6.-9. kl. udlånes en mere kraftfuld pc.
Covers til iPads
Vi er løbende ved at opdatere covers, så alle Pepko-covers (grønne/røde)
med tiden udskiftes med et sort Otter eller Griﬃn-cover, som beskytter bedre
og bliver mindre ridset.
Forsikring
Husk at frontcoveret skal blive på iPads, da forskringen ellers ikke dækker og at policen kun giver lov til at lave en skade pr. enhed pr. år. Skader
derudover dækkes normalt af jeres forsikring.
Husk at tage backup, da skolen ikke garanterer jeres data/spil ved uheld.
Dokumenter gemt i Oﬃce 365 vil dog være gemt i skyen, og ikke være
påvirket af uheld
Modellen
Ipad-modellerne kører ca. 3-4 år, og bliver derefter udfaset. De udleverede
modeller har forskellig alder, så nogle vil opleve at deres maskine udskiftes i
indskolingens-perioden, mens andre kører hele vejen op til mellemtrinet på
den samme maskine. Det samme gør sig gældende på alle klassetrin.
Uheld
Ved et uheld med en ipad/pc indleveres maskinen på IT-kontoret og en lånemaskiner udleveres. Hav venligst tålmodighed, da der kan opstå ventetid,
hvis der i løbet af en dag er indleveret mange defekte maskiner. I den
perfekte verden kommer en defekt iPad hurtigt retur, men vores reparatør er
desværre ikke kendt for deres hurtighed og det kan let tage alt fra 2 uger til 2
måneder. Det er ikke tilfredsstillende, men ikke noget vi kan ændre i
skrivende stund. Til gengæld er HP hurtige til at sende en reparatør, når der
er uheld med en pc.
Generelt er en trediedel af skolen maskiner til reparation i løbet af et år, og
det antal skulle gerne nedbringes, så det vil være fint, hvis I tager en snak
med jeres børn om, hvordan man behandler sin maskine.

Sikkerhed
På skolen er vi beskyttet en firewall, som filtrerer hvad eleverne kan tilgå på
nettet. Desuden installerer vi en app fra Lightspeed på iPads, som beskytter
24/7.
Platforme
Der er links til alle ressourcer på aadalprivat.dk
Forældre og lærere kommunikere via forældreinra, som kan tilgås via en
browser eller en app.
Lærer/elev, elev/elev og lærer/lærer-samarbejdet foregår via Teams - og ofte
en OneNote-klassenotes bog.
Alle elever og lærere har adgang til til Microsofts Oﬃce 365, hvilket bl.a. giver
mulighed for brug/download af Oﬃce-pakken, samt OneDrive til at gemme
sine filer i skyen. Se alle apps på oﬃce.com
Login
Logger I på vores netværk, eller online sites, f.eks skoletube.dk, så skal
I bruge jeres Uni-login. Den består af et brugernavn og en kode. Alle elever i
DK har et Uni-login, og udleveres af skolen eller findes på https://mit.unilogin.dk/
Det samme gælder, når der logges på Microsofts Oﬃce 365. Eneste forskel
er, at brugernavnet, f.eks. sven1234, nu skrives som en mailadresse, f.eks.
sven1234@aadalensprivatskole.dk. Koden er den samme som i Uni-login.
Apple-id
I må gerne selv oprette et Apple-id og logge på iPaden - og downloade spil
på både iPad og pc, men husk venligst at det primært er en skolemaskine.
Husk at logge ud af jeres Apple-id, når iPaden returneres eller skal til service,
da vi ellers er tvunget til at slette alt på maskinen.
Har I spørgsmål, så skriv til administrator@aadalensprivatskole.dk eller find
mig via Forældreintra.
Mvh.
Thomas Bredahl
IT Ådalen

