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Skolestart i et smartere Melhus – informasjon  

 
Melhusskolen står foran en spennende høst med nye grep i forhold til digital opplæring som skaper et 

smartere Melhus.  

Læringsverktøy 

Ved skolestart får alle elevene på 1. og 5. trinn hvert sitt læringsbrett (iPad).  Elevene på 8.trinn får 

hver sin hybrid-PC. Dette markerer starten på et treårig løft for alle skolene i Melhus.  

Grunnen til at det kalles læringsbrett er at det skal brukes til nettopp læring og ikke som enda en 

duppeditt til underholdning og konsumering. Enhetene skal i stor grad brukes for at elevene skal ha 

mulighet til å gå i dybden på det de skal lære om, og samtidig bidra til bedre læringssituasjoner. De 

skal jobbe på en mer spennende og morsom måte, som lett lar seg tilpasse den enkelte elevens 

mestringsnivå. De skal i større grad bruke verktøyet til å produsere egne arbeider. Læringsbrettet skal 

ikke erstatte papiret, men være et verktøy som alle må ha tilgang til i dagens skole. En av fordelene er 

muligheten for enda raskere og tettere oppfølging fra lærer. 

Mål 

- Økt kreativitet 

- Økt engasjement og læringsglede 

- Økt læringsutbytte og tilpasset opplæring 

- Økt samarbeid 

- Øke den digitale kompetansen og styrke den digitale dannelsen 

Felles tilbud 

Elevene i melhusskolen får i større grad tilgang til de samme verktøyene og samme programmene, 

uavhengig av hvilken skole de går på. Melhus kommune har kjøpt løsninger som skal være de samme i 

alle skolene. Det digitale området er i stadig forandring, og det gjøres løpende vurderinger av hva som 

er de mest hensiktsmessige løsningene. 

Læringsverktøy gjennom Office 365 

Office 365 er en samling av verktøy spesielt tilpasset deling og samarbeid. Office 365 inkluderer Office-

pakken (skrivebordet og nettbasert versjon) og samhandlingsverktøy som Teams. Elevene får etter 

hvert også egen e-postadresse, samt tilgang til å laste ned skrivebordsversjonen på flere enheter.  

Bruk og oppbevaring 

Læringsbrettet kommer ferdig oppsatt fra Melhus kommune, og alle læringsapper og nødvendige 

tilganger vil automatisk bli lagt inn på elevens enhet. Det skal ikke legges inn annen programvare enn 

det som blir tilbudt gjennom kommunens system. Det skal ikke legges inn egen Apple-ID. 

iPaden kan kobles opp på eget hjemmenettverk for å benyttes til skolearbeid hjemme. 
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Styring av tilganger og nettfilter administreres av kommunens system. Dersom det er behov for 

ytterligere restriksjoner kontaktes skolens IT-ansvarlig. 

 

Læringsbrettet er et verktøy for læring, og skal benyttes til dette formålet. Digital dannelse og nettvett 

står sentralt i Melhus kommunes digitaliseringsstrategi, og skolen skal gjennomføre nødvendig 

opplæring på dette området.  

Læringsbrettene leveres med beskyttelse i form av et deksel med eller uten tastatur, lader og 

ladekabel. Dekselet beskytter til en viss grad mot støt og slag. I skolesekken er det lurt å holde 

drikkeflaske adskilt fra læringsbrettet. 

Skolene har ansvar for å gå gjennom kommunens rutiner for bruk sammen med elever og foresatte før 

enhetene tas i bruk.  Et læringsbrett er ett av flere hjelpemidler med mange muligheter – både for 

klok og uklok håndtering.  

Digital assistent – Styring i klasserommet 

Skolene tar i bruk en app som heter Klasserom. Denne appen muliggjør at læreren kan kontrollere 

bruken av læringsbrettet i større grad, og støtte elevene i riktig bruk i læringssituasjonen.  Dette er 

ikke en overvåkingsapp, men gjør at læreren bl.a. kan se hva eleven gjør i sanntid, samt ha større 

oversikt over det pedagogiske arbeidet. Appen fungerer kun på skolens nettverk og ikke på 

hjemmenettverket. 

Samarbeid skole – hjem 

Melhusskolen ønsker at foresatte skal være tett på og involvert i elevenes skolearbeid. Foresatte må 

sette seg inn i hva læringsbrettene brukes til, samt de retningslinjer for bruk og oppbevaring som 

følger med kontrakten.  

Generelle tips  

- Digital dannelse: Være gode forbilder 

- Lag regler for bruk av læringsbrettet hjemme, skal brukes i forbindelse med skolearbeid 

- Lag gode rutiner for oppbevaring 

Nettsider med gode råd til foresatte 

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/digital-dmmekraft2019/ 

https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/veiledere/veileder-foreldre-sosiale-medier-og-

aldersgrenser-web.pdf 

https://www.barnevakten.no/nettbrett-samspill-barn-foreldre/ 

 

for melhusskolen, 

 

kommunalsjef Nina Hoseth 

rådgiver John Henrik Hanssen  
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