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Lambertseter skole tar steget mot en mer 

digitalisert skolehverdag for våre elever. På 1. -

8. trinn innebærer det at elevene i løpet av 

2018-2019 får iPad 1:1, og turen er nå kommet 

til 8. trinn.  

Målet er å øke elevenes faglige og personlige 

utbytte av skolehverdagen. 

Nettbrettet skal brukes i alle læringssituasjoner 

der det bidrar til bedre læring. Vi skal utnytte 

teknologien i gode læringsprosesser og målet er at 

elevene skal få maks læringsutbytte med 

utgangspunkt i egne forutsetninger. 

Nettbrett 1:1 betyr ikke at vi legger bort alle andre 

læringsarenaer, men at vi hele tiden søker å bruke 

det som gir best læring for elevene. Den 

tradisjonelle undervisningen blir supplert med 

undervisning hvor elevene i høyere grad er aktive 

i egen læring. Lærere og pedagoger kan utvikle 

nye læringsmiljøer hvor elevene jobber med 

oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov. 

Elevene får styrket sin digitale kompetanse slik at 

de også i fremtiden kan leve opp til de krav den 

moderne verden stiller – og oppnå ferdigheter som 

setter enda flere elever i stand til å fullføre videre 

studier.  

 

Apper: Nettbrettene settes opp med et utvalg apper som 

skolen ønsker at elevene skal arbeide med. Elevenes 

nettbrett kan ikke kobles til Apples ordinære App-Store. 

Det er skolen som til en hver tid vurderer og kjøper apper 

som elevene skal bruke. 

Nettvett: Vi ønsker at 

elevene skal bli trygge 

nettbrukere og vil ha mye 

fokus på nettvett. Det er 

viktig å prate med barna 

om nettvett.  

 

 Elevene skal få 

oppleve relevans 

til egen hverdag 

 Elevene skal få 

oppleve økt grad 

av motivasjon 

 Elevene skal få økt 

grad av tilpasset 

opplæring 

 Elevene skal få 

oppleve økt grad 

av kreativitet 

 Elevene skal få økt 

læringsutbytte 

gjennom 

refleksjon rundt 

egen læring 

 Elevene skal få 

oppleve økt grad 

av mestring  

 Elevene skal få økt 

grad av digital 

kompetanse og 

dannelse 

 Elevene skal 

oppleve økt 

samarbeid med 

elever og lærer  

Nettsider som er fine å 

bruke for info om 

nettvett:  

 nettvettt.no 

barnevakten.no  



 

 

 reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett  

 dubestemmer.no 

 

 

 

Kjøreregler for bruk av nettbrett: 

 Jeg har alltid med meg iPaden på skolen 

 Jeg starter skoledagen med fulladet iPad 

 Min iPad har alltid på dekselet 

 iPaden min er alltid merket med navn og klasse 

 Jeg legger alltid sekk med iPad på det stedet læreren har sagt vi kan 

oppbevare iPaden før skolestart, etter skoleslutt og i friminuttene  

 Jeg vet at iPaden lett kan gå i stykker og behandler den forsiktig. Dette 

gjelder på skolen, i sekken til og fra skolen og når jeg bruker iPaden 

hjemme 

 Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av ande 

personer. Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet 

 Jeg låner ikke iPaden bort til andre 

 Jeg vet at koden til min iPad er personlig, og at ingen andre skal kjenne 

koden 

 Jeg vet at iPaden er skolens eiendom 

 Jeg er godt kjent med ordensreglementet som omfatter iPaden og 

iPadbruk 

 

Hvis iPaden din går i stykker eller ikke 

fungerer skal du fortelle det til læreren din 

og foreldrene dine. 

Hvis iPaden din blir stjålet eller forsvinner 

skal du fortelle det til læreren din og 

foreldrene dine. 

 

 

Ansvar:  

Hvis en iPad ved grov uaktsomhet blir 

ødelagt, kan eleven bli 

erstatningsansvarlig. 


