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IPADS I SYDDJURS KOMMUNE 

Forældre og elever på Molsskolen 

 

Alle elever på folkeskolerne i kommunen får 

udleveret en iPad, som bliver et vigtigt 

arbejdsredskab i skolen. 

 

På Molsskolen skal eleverne arbejde med it og 

medier på nye måder, så det bliver sjovt at lære, og 

eleverne får lyst til at lære mere - på mange 

forskellige måder. 

 

Elevernes iPad tilhører Syddjurs Kommune, og 

eleverne har den kun til låns, til de går ud af skolen. 

 

Derfor har I som forældre og elever ansvar for at 

passe på den, og der er nogle regler, som I skal 

overholde. 

 

I det efterfølgende kan I læse om regler for god iPad  

opførsel og adfærd på skolen og i hjemmet. Vi 

anbefaler, at I læser disse sider grundigt igennem 

og snakker om reglerne med jeres barn. 



 

 
 

IPADS I SYDDJURS KOMMUNE 

Eleven er ansvarlig for, at den lånte iPad i lighed 

med andre undervisningsmaterialer afleveres i 

samme stand, som materialet blev modtaget i. 

 

Eleven kan således blive gjort erstatningsansvarlig, 

hvis en iPad beskadiges eller mistes. 

 

Eleven kan risikere et erstatningsansvar, hvis en 

iPad beskadiges med vilje, eller eleven har handlet 

ufornuftigt eller uansvarligt. Det vil i hvert enkelt 

tilfælde være en konkret vurdering, der afgør om, 

om eleven har et erstatningsansvar. 

Det gode råd er derfor: Pas godt på iPad’en, så den 

ikke kommer til skade! 

God fornøjelse med det nye arbejdsredskab 

 

 

Med venlig hilsen 

Ledelsen på Molsskolen 



 

 
 

IPADS I  SYDDJURS KOMMUNE  

Overordnede iPad regler på Molsskolen: 

• Den lånte iPad er Syddjurs Kommunens ejendom og 

må ikke udlånes eller overdrages til andre end eleven 

selv. 

• I må ikke foretage tekniske indgreb på iPad’en, men I 

må naturligvis gerne installere apps. 

• Der må installeres i én enkelt mappe. For 0.-3. klasse 

er der sat aldersgrænse på spil. 

• 0. og 1. klasse har ikke adgang til Safari, og der må 

ikke installeres andre Internetbrowsere på disse iPads. 

• Hvis iPad’en bliver beskadiget, eller I mister den, fordi I 

ikke passer på den, kan I blive gjort 

erstatningsansvarlige. Derfor skal I behandle og 

opbevare iPad’en fornuftigt og ansvarligt. 

• Ipad’en er først og fremmest et arbejdsredskab. I må 

gerne have egne Apps, musik og andet indhold på 

iPad’en, men skolerelateret indhold har altid førsteret, 

dvs. i en situation, hvor lagerpladsen er brugt, skal 

private emner slettes. 

• Der må ikke spilles i skoletiden, medmindre en lærer 

har givet lov til det. 

• iPad’en skal låses inde i skabet i klasseværelset i hvert 

frikvarter. 
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Overordnede iPad regler på Molsskolen: 

• iPad’en må ikke bruges under opladning, da ledningen 

bliver beskadiget af det. 

• iPad’en må under ingen omstændigheder tages ud af 

coveret. 

• Eleven har medansvar for at holde iPad’en opdateret 

til brug i undervisningen. 

• Eleven kan benytte iPad’en både på skolen og i 

fritiden. 

• Eleven har mulighed for at låne iPad’en frem til 

afslutningen af 9. klasse, eller til eleven går ud af 

skolen. 

• Eleven må ikke downloade eller opbevare ulovligt 

copyrightbeskyttet materiale på iPad’en som fx. film, 

musik mv. 

• Hvis skolen forlanger det, skal iPad’en leveres tilbage 

til Molsskolen. 

• Er der fejl på iPad’en skal I kontakte elevens 

klasselærer. Hvis den skal geninstalleres, slettes 

harddisken samt apps, eleven selv har installeret. 

• Hvis iPad’en er beskadiget, må den ikke bruges, men 

skal afleveres på kontoret med det samme. 



 

 
 

IPADS I  SYDDJURS KOMMUNE  

iPad klasseregler: 

Her kan du læse om iPad klasseregler på Molsskolen: 

• iPad’en er til låns - så pas godt på den! 

• iPad’en er fortrinsvis til skolebrug. 

• Alle apps (programmer) bliver inddelt i mapper efter 

lærerens anvisning, og det må ikke ændres. 

• De af skolen installerede apps må IKKE slettes. 

• Man må ikke løbe med sin iPad. 

• iPad’en skal medbringes til undervisningen og være 

fuldt opladet hjemmefra.  

• iPad’en skal opbevares forsvarligt, når den ikke er i 

brug. 

• I undervisningen skal iPad’en bruges efter lærerens 

anvisninger. 

• iPad’en må ikke tages med udenfor. Det gælder dog 

ikke, hvis en lærer har anvist det i forbindelse med 

undervisningen. 

• Undervisningen eller andre aktiviteter må ikke 

fotograferes, filmes eller optages uden lærerens 

samtykke. 
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iPad klasseregler: 

• Billeder og film optaget på skolen må ikke 

offentliggøres eller deles med andre uden skolens 

samtykke. 

• Billeder, lyd og film af elever og lærere, må ikke 

offentliggøres eller deles med andre uden de 

impliceredes samtykke, dvs. forældrene skal også 

have give skriftlig tilladelse. 

• Når iPad’en transporteres mellem skolen og hjemmet, 

skal iPad’en pakkes godt og sikkert ned i tasken. Vi 

anbefaler at I køber et transportcover til iPad’en. 

• Alle koder til iPad’en er personlige. Pas godt på dem. 

• Mad og drikke hører ikke sammen med iPad’en. Når 

der skal spises og drikkes, skal iPad’en naturligvis 

være pakket ned i tasken. 

• Man må IKKE rode på andres iPads eller forsøge at 

aflure koder. 

• Overtrædes reglerne kontakter skolen forældrene. 
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iPad regler i hjemmet: 

• iPad’en skal transporteres sikkert til og fra skole. Så 

sørg for at pakke iPad’en godt og forsvarligt ned i din 

taske. 

• Vær opmærksom når du pakker din skoletaske, f.eks. 

bør en fyldt drikkedunk ikke pakkes sammen med 

iPad’en. 

• iPad’en skal være ladet op, når du møder i skole om 

morgenen. Sæt den til opladning, når du går i seng om 

aftenen, for husk at du ikke må bruge den mens den 

lader. 

• Mad og drikke hører ikke sammen med iPad’en, når du 

skal spise eller drikke, skal iPad’en lægges væk. 

• Når du ikke bruger iPad’en i hjemmet, så læg den et 

godt og sikkert sted, så f.eks. mindre søskende eller 

hunden ikke får fat i den. 

• Du må gerne sætte et klistermærke på coveret, så 

iPad’en er let at genkende. 
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iPad regler i hjemmet: 

• Du må ikke tage iPad’en med udenfor. Men hvis en 

lærer bestemmer det i forbindelse med lektier er det 

selvfølgelig dette, der gælder. 

• iPad’en må ikke tages frem i bussen. 
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Nyttige oplysninger: 

Ipad’en er sat op med både iCloud, mail, netværk og 

apple-id 

Apple-id er lavet som en iCloud mail, med elevens uni-

login brugernavn @icloud.com og koden er uni-login 

koden med stort begyndelsesbogstav. 

iCloud er en tjeneste Apple tilbyder, hvor man har noget 

lagerplads ved Apple, og dermed har man mulighed for 

at få gemt en kopi af billeder, film og dokumenter udenfor 

iPaden, så hvis uheldet er ude og iPad’en skal nulstilles, 

så der der håb om at de fleste ting stadig findes. 

Når iCloud er sat til har man også en mulighed for at 

spore sin iPad ved hjælp af Find my iPhone der 

lokaliserer iPad’en ved hjælp af den indbyggede gps. Det 

kan man gøre på hvilken som helst computer ved at 

logge ind med sit Apple-id 

Det er vigtigt at huske, at de Apps man én gang har købt 

altid kan hentes ned igen. 

Der er også sat en syddjursskoler mail ind og den er 

ligeledes bygget op af uni-login brugernavnet 

@syddjursskoler.dk. Det er en google mailkonto som alle 

elever i Syddjurs kommune har. Den gør at lærerne kan 

sende mail til en hel klasse af gangen, og at eleverne har 

mulighed for at kunne printe ud, og sende mails til 

hinanden. 
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Nyttige oplysninger: 

Uni-login er et bruger-id, der giver elever og lærere 

adgang til mange forskellige tjenester, og det uni-login 

man får i børnehaveklassen, følger en gennem hele 

uddannelsessystemet. Hvis en skole har købt adgang til 

et undervisningsprogram på nettet, er det typisk med uni-

login at eleverne får adgang til programmet. Derfor er det 

vigtigt at passe godt på koden. Det er også uni-login der 

bruges til nationale test og de online prøver der afholdes 

i løbet af skoletiden. 

 

Dit uni-login er: 

Apple-id brugernavn: ________________________ 

Brugernavn:               ________________________ 

Adgangskode:            ________________________ 

Husk at på apple-id er adgangskoden med stort 

begyndelsesbogstav, alle andre steder du bruger uni-

login er det med små bogstaver. 


