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Kære skolebestyrelse 

Efter sommerferien får alle elever fra 2. – 10. klasse i de aarhusianske folkeskoler stillet en 

personlig computer til rådighed, som de kan bruge i skoletiden og derhjemme, indtil de forlader 

folkeskolen. Det handler ikke om at eleverne skal have mere skærmtid, men om at give alle elever 

lige mulighed for at deltage i undervisningen, uafhængigt af forældrenes og skolernes økonomi.  

Målet er at give eleverne de bedst mulige rammer for at lære, og det kan ske på mange måder. De 

digitale læremidler er blot et værktøj på linje med en museumstur, et forsøg i fysiktimen eller en 

vinkelmåler. Computeren kan noget andet, og der vil være mindre it-bøvl og nemmere adgang til 

de digitale læremidler i klasselokalet, når alle elever møder op med samme computer. Det giver 

mulighed for at sætte mere fokus på læring og pædagogik i timerne, fordi det bliver nemmere at 

arbejde med pædagogisk it, når det giver mening.  

Derfor vil der også være forskel på, hvornår de yngste elever og de ældste elever skal bruge 

computeren. Det kan også være forskelligt fra skole til skole, om de yngste elever skal have 

mulighed for at lade computeren blive på skolen, hvis forældrene foretrækker dette. 

For at eleverne får den bedst mulige brug af computeren i hverdagen på skolen, vil jeg gerne 

opfordre skolebestyrelsen til at få taget en god dialog om initiativet. Fx hvordan I som forældre 

tænker, at skolen lokalt skal bruge de muligheder, som computere til alle elever giver, hvilke 

muligheder der er for opbevaring på skolen, hvilke bekymringer initiativet kan give anledning til, og 

hvordan skolen kan favne disse for at skabe den bedst mulige hverdag for eleverne.  

Som inspiration er der udarbejdet en præsentation med forslag til relevante drøftelser og 

eksempler på principper, som I kan bruge. I kan justere eller supplere med lokale overvejelser og 

andet indhold, som er relevant på jeres skole. Materialet er sendt ud til skolelederne i uge 17 

sammen med en opfordring om at involvere skolebestyrelsen. I kan læse mere om projektet på 

aarhus.dk/chromebook.  

Jeg håber, at I vil tage min opfordring til jer og tage hul på dialogen på et af jeres 

bestyrelsesmøder inden sommerferien.  

Med venlig hilsen 

Rådmand Thomas Medom  

 

https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/foer-dit-barn-starter-i-skole/en-god-skolestart/samarbejde-mellem-skole-og-hjem/foelg-med-i-dit-barns-hverdag/chromebooks-til-elever/

