PRINCIP FOR ”Bring your own Devise” på Bavnehøj Skole
Udgangspunkt for princippet findes i Folkeskoleloven:
Folkeskolelovens § 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og
arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for
fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
Folkeskolelovens § 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne….
Princippet skal ses som en opfordring
Af ovenstående forudsætninger er princippet om, at eleverne selv medbringer deres eget udstyr, udelukkende at
betragte som en opfordring, sådan at når alle elever har det nødvendige elektroniske udstyr til undervisningen, stilles
de bedre i fht. de nye arbejdsformer og digitale læremidler, der kan variere skolens undervisning i alle fag.

Formål
Princippet skal bidrage til
• Alle børn bliver fortrolige med at bruge digitale redskaber som f.eks. en bærbar computer hhv. tablet i
undervisningen
• At alle børn har lige muligheder for at tilgå digitale læremidler i skoletiden
• At alle børn har lige muligheder for at kunne forberede sig ved hjælp af elektroniske platforme
Mål
Princippet skal skabe mulighed for:
• når alle elever har det nødvendige elektroniske udstyr til undervisningen, stilles de bedre i fht. de nye
arbejdsformer og digitale læremidler, der kan variere skolens undervisning i alle fag
• At Bavnehøj Skole i et vist omfang kan basere undervisningen på digitale læremidler
• At personalet på Bavnehøj Skole kan anvende ”Flipped Learning” (små instruktionsfilm om et nyt emne)
som del af forberedelsesmaterialet til undervisningen i skolen

Retningslinjer for Bring your own devise på Bavnehøj Skole findes her: Retningslinje BYOD Bavnehøj Skole
2018.pdf.
Opfordringen i princippet er især rettet til elever fra 5. klassetrin - 9. klassetrin
På Bavnehøj Skole har vi computere, som eleverne kan låne i undervisningstiden, hvis de ikke har eget IT-udstyr med.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 15.11.2018

