
Innføring av læringsbrett.  
Målet med innføring av læringsbrett ved Ammerud skole er å 
øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegang.  

Innføring av læringsbrett på Ammerud vil innebære endringer i hvordan og 
hvor elever kan lære. Fra høsten 2018 vil elevene på 1., 2., 3., og 6.trinn ha 
hvert sitt læringsbrett. Læringsbrettet skal brukes i læringssituasjoner der det 
bidrar til bedre læring. Vi ønsker å utnytte teknologi i gode læringsprosesser. 
Målet er at elevene skal få maksimalt utbytte med utgangspunkt i egne 
forutsetninger.  

Skolen har behov for å tenke og gjøre nytt når det gjelder læring og undervisning 
dersom skolen skal være med å prege kunnskapsutvikling i samfunnet.  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Innkallelse til foreldremøte 
for 1. - 3. trinn 

AMMERUD SKOLE 9. OKTOBER 2018

Hvorfor? 
Elever skal bli 
rustet til å møte 
fremtidens digitale 
hverdag.  

Elevene skal møte 
en opplæring som 
fremmer økt 

motivasjon og 
læring.  

- Elevene skal få 
relevans til egen 
hverdag. 

- Elevene skal få økt 
grad av tilpasset 
opplæring i 
klasserommet. 

- Elevene skal få økt 
grad av digital 
kompetanse og 
dannelse. 

- Elevene skal få 
oppleve økt grad av 
selvfølelse og 
mestring. 

- Elevene skal møte 
en opplæring som 
har fokus på 
elevaktivitet. 

LÆRING  
Elever skal få maksimalt 

utbytte av sin 
skolehverdag. 

1
NETTVETT 

Alle elever skal lære 
digital dannelse. 

2
RELEVANS 

Alle elever skal oppleve 
en tidsriktig 

skolehverdag. 
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Agenda 

- Informasjon om innføring av læringsbrett 
(Rektor, Kiet Minh Dang og undervisningsinspektør, Christer Sundby) 

- Signering og utdeling av læringsbrett 

Vel møt! 



Foreldresamarbeid 
Ammerud skole ønsker at foresatte skal være 
tett på skolearbeidet og være involvert i 
elevenes digitale skolehverdag. Skolen og FAU 
samarbeider om elevenes digitale skolehverdag.  

Applikasjoner 
Elevens læringsbrett er satt opp med et utvalg 
apper som elevene får kostnadsfritt på sine 
lærinsbrett. Elevenes læringbsrett kan ikke 
kobles til Apples ordinære App Store. Alle 
applikasjoner som elever benytter, har og vil bli 
undersøkt, risikovurdert og kontrollert knyttet 
til personvern.  

Nettvett 
Ammerud skole har et mål om at barn og unge 
skal ha solid digital dannelse. Skolen vil ha 
fokus på Nettvett gjennom hele skoleåret.  

Kontrakt for lån av 
læringsbrett.  
Ammerud skole, har i likhet med andre 
Osloskoler, utarbeidet en avtale for lån av IKT-
utstyr. Ammerud skole har utarbeidet egne 
kjøreregler i tråd med Utdanningsetatens 
retningslinjer for bruk av av læringsbrett. 
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AMMERUD SKOLE

KJØREREGLER FOR ELEVEN 
- Jeg starter skoledagen med fulladet 

læringsbrett. 

- Mitt læringsbrett har alltid på dekslet 

- Jeg legger alltid sekken med læringsbrett på 
steder der lærer har har sagt vi kan 
oppbevare læringsbrett før skolestart, etter 
skoleslutt og i friminuttene.  

- Jeg behandler læringsbrettet forsiktig. Dette 
gjelder på skolen, i sekken til og fra skolen 
og når jeg bruker læringsbrett hjemme. 

- Jeg spørs alltid om lov til å ta bilder, video 
eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at 
brudd på dette fører til at foresatte blir 
varslet. 

- Jeg låner ikke læringsbrettet bort til andre. 

- Jeg vet at koden til mitt læringsbrett er 
personlig, og ingen andre skal kjenne koden. 

- Jeg vet at læringsbrett er skolens eiendom. 

- Jeg er godt kjent med ordensreglementet 
som også omfatter bruk av læringsbrett. 

TIPS FØR NETTBRETT KOMMER I HJEM 
- Ta en prat med barnet ditt, «Hvordan har 

du det på nettet?» 

- Hva betyr nettbrett for oss? 

- Hvor mye skjermtid tillater vi 

- Lag kjøreregler, ta med barnet ditt 

- Digital dannelse - vær gode rollemodeller 

- Foresatte bestemmer 

- Lag gode praktiske rutiner


