


Et ambitiøst tiltag der forpligter 

Et godt rygstød for skolerne at 

læne op ad 

 Inspirationskatalog  

 

  Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi 

http://vifin.dk/download/Digitaliseringsstrategi-Den-Digitale-Skole2011-15.pdf


KMD-
education 

iPad til 
læsesvage 

iPad til 
koncentrations-
vanskeligheder 

Ressourcecenter  
Kurser til 

lærere/pædagoger  

It-pedeller og it-
vejledere BYOD 



Scroll lidt ned og klik på: ”sådan har det været at bruge 

KMD-education” 

http://boern-unge.kmd.dk/Sider/default.aspx
http://boern-unge.kmd.dk/Sider/default.aspx
http://boern-unge.kmd.dk/Sider/default.aspx


Skolen indkøber iPads  

Sørger for evt. relevante 

Apps 

Indbygget oplæsning alle 

sprog 



Ressourcecenteret klæder 

eleven på ved kursus, så 

eleven selv er bærer af viden 

Ressourcecenteret klæder 

lærerne på 

 



Der opstod hurtigt et behov for en 
anden gruppe elever:  

Koncentrationsvanskeligheder 

Opmærksomhedsvanskeligheder 

 (ofte koblet på manglende 
læring) 



Alle er forpligtede på at have 

viden om, hvordan Ipads virker og 

hvordan device’n kan bruges i 

undervisningen  

Vi udbyder interne kurser 

Hvis ikke det, så selv forpligtet på 

kompetenceudvikling 

Arbejdsredskab til alle  



 

http://www.mindmeister.com/da/1284984

26/bredagerskolens-it-patrulje -  

 
Bemærk – ovenstående link fungerer kun med disse browsere:  

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox (7 and above)  

 Safari (5 and above)  

 Opera  
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http://prezi.com/lpkgtbj8gfgj/?utm_camp

aign=share&utm_medium=copy  

 
Bemærk – ovenstående link fungerer kun med disse browsere:  

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox (7 and above)  

 Safari (5 and above)  

 Opera  

 

http://prezi.com/lpkgtbj8gfgj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/lpkgtbj8gfgj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Flyer: ”BOYD på Bredager” 
 

//Vejle.dk/system$/homeaj/BESON/BYOD/BYOD på Bredagerskolen flyer.docx


 

El-ruller i lofterne i alle lokaler 3.-9. 

Skabe i alle lokaler 3.-9.   

Stålskabe i alle klasser 



Til lærerne på Bredagerafdelingen 

Om de nye elevstålskabe tiltænkt elevers opbevaring af IPads, computere og/eller andet værdifuldt udstyr. 

Alle klasselokaler i Bredagerafdeling er nu udstyret med et stålskab med 30 opbevaringsrum. 

Skabene skal – indtil anden ledelsesbeslutning måtte træffes – stå i klasselokalerne. Begrundelsen for 

dette er, at vi tror på, der er et bedre opsyn og ejerskabsforhold til skabene, når de står i klassen. Det er 

lettere lige at gå forbi et skab på gangen og ødelægge noget/skrive på dem. Vi kan se, der forholdsvis let 

kommer buler i (ligesom de øvrige vi har). Derfor kan de hurtigt komme til at se grimme ud. 

•Du vil snarest få udleveret en pose med 30 stk. nøgler beregnet til udlevering til de elever, som ønsker 

det. 

•Du vil snarest få udleveret et tryk/tegning af skabet i din klasse samt mærkater til de enkelte skabe med 

numre 

•Skabet bliver stående i klassen, så ved evt. lokaleskift skal alle nøgler afleveres inden den sidste uge før 

ferien 

Din opgave er nu: 

•at fordele nøgler til de elever, som ønsker nøgle. (Verner har en kopi af alle nøgler) 

•at informere eleverne om, at det vil koste 50,- hvis nøglen bliver væk 

•at informere eleverne om. at det ikke er meningen, at værdifulde ting ”overnatter” i skabet 

•at informere om, at der ikke må sættes klistermærker eller tegnes på skabet 

•at duksene også tjekker at skabene ser fine ud udenpå 

•at udfylde tegningen af skab med elevernes navne ved de aktuelle skabe 

•at give Verner en kopi af tegningen 

•at returnere ikke udleverede nøgler til Verner 

 

 

Information til elevernes forældre på F-intra: 

Bredagerskolen har, i forbindelse med ønsket om at eleverne medbringer deres eget it-udstyr, anskaffet et 

stålskab med 30 aflåselige rum. til alle klasser på 3.-9. klassetrin. Alle elever, som ønsker det, kan af deres 

lærer få udleveret personlig nøgle til ét skab. Det vil ikke koste penge at få elevskab. 

Skabet er beregnet til opbevaring af Ipads, bærbare PC’ere, notebooks, mobiltelefoner mm. i løbet af 

skoledagen. Det er ikke meningen, at værdigenstande skal ”overnatte” i skabene.  

Skolens forsikring dækker ikke evt. indbrud i skabene uanset, de er låst inde. 

Skolen ligger inde med kopi af samtlige udleverede nøgler. Bortkommer en elevs nøgle, skal der betales 

kr. 50,- for at få fremstillet/udleveret en ny. 

Alle elever skal, hvis de skifter klasselokale op mod sommerferien, aflevere deres nøgler til deres 

kontaktlærer, da skabene bliver stående i lokalerne. 

 



 Det at sætte mål 

 Det at sætte mål, der er synlige og 

forståelige for eleverne 

 Det at kunne differentiere 

 Det at kunne frigøre sin egen lærertid til 

at være facilitator og vejleder 

 KMD-education bidrager til at gå fra 

undervisning til læring 





 Aldersintegreret indskoling – med 

rullende skolestart 

 Små lærer af store – og store er 

rollemodeller –også når det gælder 

digitalisering 



https://www.facebook.com/Bredagerskolen 

 

 

 

https://www.facebook.com/Bredagerskolen






 Eks. Tilflytter fra Tyskland  

 9. årgang her i februar 

 Alt ligger i KMD – pensum – opgivelser 

 Vikarplanen – er planlægningen her i 

 Eleven ved det selv – åbner det selv 
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Kontaktlærertid hver dag  

Digital – dynamisk elevplan 

Mentor på eleven 

Feedback og feedforward 

BYOD længere nedad 



mailto:beson@vejle.dk

