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DIGITAL SKOLEHVERDAG 1:1 
SATSNING I ELVERUMSKOLEN



Hvorfor
• iPad og PC skal være et supplement til læreboka, lesing i bok, håndskrift, regning, lære nytt språk med mer.

• Verktøyet skal være i tillegg til annen undervisning, ikke i stedet for.

• God variasjon i undervisninger gir økt læring.

• Innføring av iPad og PC skal gi mer relevant opplæring.

• Erfaringer viser at elevene blir mer aktive i sin læringsprosess og mer produktive ved bruk av digitale 
verktøy.

• Ved bruk av digitale verktøy, ved siden av tradisjonell undervisning, så styrker vi temaer som er med i den 
nye læreplanen:

• Utforske 
• Kreativitet
• Skape
• Dybdelæring
• Variasjon 

• Elevene i Elverum skal ha grunnleggende digitale ferdigheter 

til å takle fremtiden. 



Hvordan

• Elevene på 1.-3. trinn får en Apple iPad med deksel og lader.

• Elevene på 4.-10. trinn får en PC med beskyttelse.

• Elever og foresatte skriver under på en utlånsavtale.

• Elevene kan ha med iPad og PC hjem, men den skal være med på 
skolen hver eneste dag. 
• Skolen forventer at iPad og PC er ferdig ladet hjemme slik at de er klare til 

skoledagens start.

• På skolen har elevene headset.

• Opplæring og implementering skjer i nært samarbeid med ATEA.



Eksempel av bruk til innlæring av bokstaver

Skrive og tegne
i boka

Spore med blyant Spore på Ipad Sporespill
Ipad

Lese i bok …….......og lese på Ipad

Synge og snakke
om bokstaven

Spille lyderingsspill på Ipad,
eller lottobrikker på bordet…

Lage bokstaver
med kroppen

Spille kortspill 
med bokstaver

Lage bokstaver
I plastelina/leire

Skriveprogram som 
leser opp det du skriver



Trygghet

• På skolen er iPad og PC koblet til 
skolens trådløse nettverk. Vi har lagt 
inn avgrensinger slik at elevene ikke kan besøke 
nettsteder som inneholder støtende eller 
diskriminerende materiale, eller som utgjør 
en sikkerhetstrussel.

• Det er ikke mulig å laste ned apper til iPaden
med egen apple-id.

• Nettvett blir viktig del av hverdagen slik at vi 
unngår uheldige episoder.

• God klasseledelse vil være sentralt for å skape et 
godt læringsmiljø.

• Elverum kommune ønsker at læringsbrett og 
PC skal brukes som støtte i alle fag.



Personvern

• Personvern ivaretas ved at 
• Det gjennomføres ROS-analyser av programmer og 

apper som til enhver tid er aktuelle
• Det inngåes fortløpende databehandleravtaler der 

dette er påkrevet.



Erstatningsplikt

• Elevene kan bli erstatningspliktig for alt materiell de låner på skolen, 
både skolebøker og annet materiell. 

• I kontrakten står det at det er vanlig erstatningspliktige regler som 
gjelder. Det er Skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2 som regulerer 
erstatningsansvaret.

• Elev/foresatte kan holdes ansvarlige for skader på eller tap av iPad og 
PC, som eleven har forårsaket forsettlig eller uaktsomt. Uhell 
eller tyveri, som eleven ikke har skyld i, kan ikke skolen kreve erstatning 
for.

• Dersom iPad eller PC skulle få en skade, meld fra til skolen.



IDittliv
Dette tverrfaglige systemarbeidet setter identitet og sosial kompetanse 
på timeplanen og inkluderer foresatte. Vi kan og bør jobbe sammen for 
å fremme gode holdninger og verdier hos alle våre barn og unge. Slik får 

vi et best mulig læringsmiljø for alle.

2A og 2B har valgt disse verdiene: Være ærlig, respekter og vennskap.

Foresatte valgte disse verdiene: Inkludere alle, glede og samarbeide.



Verdiene:
• 1. Åpen 

• 2. Snakke sant 

• 3. Være ærlig 

• 4. Være god og vise godhet 

• 5. Respektere 

• 6. Rettferdig 

• 7. Dele 

• 8. Inkludere alle 

• 9. Være vennlig 

• 10. Glede 

• 11. Omtanke/vise hensyn 

• 12. Til å stole på 

• 13. Lytte 

• 14. Samarbeide 

• 15. Frihet 

• 16. Medbestemmelse 

• 17. Vennskap



Litt om PALS

Positiv Atferd og et
Læringsmiljø som er 
Støttende i skolen

Frydenlund skoles har fokus på:
RESPEKT
ANSVAR
OMSORG



PALS 

Forutsigbarhet, samkjørte voksne, 
konkrete tilbakemeldinger og positiv forsterkning

Mål
• Det er de voksnes ansvar å bygge gode relasjoner mellom voksne-barn og 

barn-barn. (Gode rollemodeller)

• Å skape et positiv skolekultur

• Gi et trygt skolemiljø



KLASSEROMMET

VIS RESPEKT VIS ANSVAR VIS OMSORG

• Jeg lar andres ting være i 
fred. 

• Jeg snakker til andre på en 
hyggelig måte. 

• Jeg rekker opp hånda og 
venter til jeg får ordet .

• Jeg kan samarbeide med 
alle. 

• Jeg kommer raskt og rolig 
på plass. 

• Jeg arbeider uten å 
forstyrre andre. 

• Jeg gjør mitt beste i timene  
• Jeg har med det jeg 

trenger. 

• Jeg snakker positivt om 
andre. 

• Jeg roser og gir positiv 
tilbakemeldinger.

• Jeg er en god venn.
• Jeg hjelper og støtter 

andre. 



Opplæringsloven § 9A - 2

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel og læring

Det er elevens egen opplevelse av hvordan de 
har det på skolen, som er avgjørende



Hva skal skolen gjøre!

Skolen har en aktivitetsplikt

Den består av 6 delplikter

• Følge med

• Gripe inn

• Varsle

• Undersøke

• Sette inn egnede tiltak

• Dokumentere



Informasjonsfilmer fra 
Statsforvalteren

Film 1

Film 2

https://www.youtube.com/watch?v=2k8hxHQT5wc
https://www.youtube.com/watch?v=36ywwBKKijo


Generelt om 2. klasse

- Totalt  29 elever

- Skolens regler

- Hjemmearbeid

- Skoleutstyr

- Visma



Trafikk

- Vi øver alltid på regler i trafikken både før og underveis på tur. 
Voksne går foran og bak. 

Vi går to og to på rekke, går på fotgjengerfelt og fortau. 
Vi reflekterer over og velger alltid tryggest vei.

- Vi lærer om refleks og om hvor viktig det er å bli sett.
Refleksdagen i midten av oktober.

- Vi oppfordrer foreldrene til ikke å la barna sykle alene til skolen.



TV-aksjon 
søndag 24. oktober

Plan- «Barn ikke brud»

•Minst 4 bøssebærere:

Foresatte og elever- Hedvig, Tuva, Sara og Victor.



- 17. mai
- Valg av klassekontakter:

- 2a: Tore (far Victor), Marit (mor Andreas). Vara er Carina (mor 
Varg) og Silje-Mari (mor Mia)

- 2b: Anette (mor Tuva), Marit (mor Hedvig). Vara er Tone (mor 
Max) og Ellen (mor Gustav).

- Evt: Klassekontakten lager ansvarsgrupper til juleavslutning og 
sommeravslutning, ut fra klasselistene. Alle bidrar.

- Juleavslutning foreslås onsdag 15. desember.


