Til foreldre og foresatte på 1.trinn

Stange 14.12.20

Denne informasjonen sendes til alle foresatte for elever på 1.trinn i Stange, Hamar og Løten
kommuner.
Ved oppstart i 1.klasse får alle elevene i Stange, Hamar og Løten utdelt hvert sitt læringsbrett.
Dette er et sentralt verktøy i elevenes opplæring gjennom hele grunnskolen.
Gjennom grunnopplæringen skal elevene oppøve gode digitale ferdigheter. Dette inkluderer
også digital dømmekraft og nettvett.
I skolen er vi opptatt av å skjerme elevene våre fra uønsket innhold på internett. Vi har vurdert
– og vurderer – ulike tekniske løsninger for nettfilter som skal bidra til å sikre elevene våre fra å
bli utsatt for uønsket, skremmende eller skadelig innhold. Dagens løsning er Apple sitt eget
filter «Begrens nettsider for voksne». Dette filteret gjelder for læringsbrettet uavhengig hvilken
nettverk dette er koblet til.
Nasjonale myndigheter er i gang med et arbeid knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
for å sikre det digitale læringsmiljøet for elevene. Vi venter på de nasjonale anbefalingene. I
tillegg arbeider vi med problemstillingene knyttet til dette i det interkommunale ikt-samarbeidet
vårt.
På skolen benyttes læringsbrettet kun i læringsaktiviteter. Elevene har ikke tilgang til
læringsbrettet i pauser eller ikke-lærerstyrte aktiviteter. Når elevene er hjemme har ikke skolen
kontroll på hva læringsbrettet brukes til, utover gitte hjemmeoppgaver. I låneavtalen med
skolen heter det at læringsbrettet skal brukes til skolearbeid. Dersom foreldre tillater bruk
utover dette, er det opp til foreldrene å sikre at læringsbrettet brukes på en trygg måte.
Elevene har ikke tilgang til å opprette egen Apple-id eller installere apper på eget læringsbrett.
Installering av apper styres fullt og helt av skolen. Elevene har imidlertid mulighet til å logge
seg på ulike internettsider for sosiale medier eller spill. Her er det viktig at skolen og foreldre
jobber sammen for å følge opp, vise interesse og ta del i elevenes medievaner. Vi anbefaler
foreldre nettsiden dubestemmer.no for tips om personvern, nettvett og digital dømmekraft. I
tillegg kan foreldre finne nyttige tips og veiledninger på nettvett.no og barnevakten.no
På skolen bruker vi kameraet på læringsbrettet aktivt i læringsarbeidet, og som en naturlig del
av dette har vi stort fokus på regler og holdninger knyttet til personvern. Bilde-, video- og
lydfiler tar stor lagringsplass på læringsbrettet og skolene har rutiner for jevnlig sletting
sammen med elevene. Vi anmoder foreldre om å vise interesse for innhold på læringsbrettet.
Dersom det oppdages noe man er bekymret for, ber vi dere ta kontakt med skolen.
Gjennom god opplæring, veiledning og aktiv deltakelse i barns medievaner fra alle trygge
voksne, kan vi sammen bidra til å gi barn gode opplevelser på nettet og til å utvikle god digital
dømmekraft.
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