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Helstu staðreyndir

• Afhending er áætluð undir lok ágúst 2016

• Allir nemendur í 5. og 6. bekk fá afhenta spjaldtölvu til einkanota

• Spjaldtölvunni fylgir hulstur og á hún alltaf að vera í því

• Hleðslutæki fylgir sem mælst er til að sé geymt heima

• Á spjaldtölvunni eru ýmis námsforrit og námsbækur

• Spjaldtölvan er tengd öruggu þráðlausu neti í skólanum

• Spjaldtölvurnar eru af gerðinni iPad Air 2, 64GB WiFi



Markmið tengd námi og kennslu

• Að auðvelda einstaklingsmiðun náms

• Að auka fjölbreytni verkefna

• Að leggja meiri áherslu á sköpun í skólastarfi

• Að auðvelda nemendum að sækja sér fróðleik

• Að auðvelda samskipti nemenda, kennara og foreldra

• Að færa nám nær daglegu lífi nemenda

• Að búa nemendur undir tæknivæddan veruleika



Ábyrgð

• Spjaldtölvan er eign Kópavogsbæjar

• Nemandi skal fara vel og varlega með spjaldtölvuna

• Foreldrar skulu styðja við ábyrga og gætilega notkun

• Skemmdir á spjaldtölvu mynda því aðeins bótaskyldu að nemandi 
sé vísvitandi valdur að þeim

• Ekki má nota spjaldtölvuna á ólöglegan hátt eða eiga við stýrikerfi 
hennar, s.s. að breyta netstillingum

• Tækið er skráð á umsýslukerfið AirWatch



Airwatch

• Tengir tæki við tölvudeild

• Gerir kleift að senda rafbækur og öpp á tæki nemenda
• Hægt að senda á alla í árgangi/bekkjardeild eða einstaka nemendur

• Hægt er að sjá takmarkaðar upplýsingar um notkun, t.d. hvort sótt 
séu óleyfileg öpp eða átt við stýrikerfi spjaldtölvunnar



Hvað sést í AirWatch?



Apple-auðkenni

• Nemendur þurfa að eiga Apple-auðkenni (AppleID) og mun 
tölvudeild útbúa og þjónusta þann aðgang

• Apple-auðkennið er tengt við skólanetfang nemanda

• Apple-auðkennið virkjar einnig Find my iPad, sem er innbyggð 
þjófavörn og staðsetningarbúnaður

• Kveikt er á Find my iPad þegar spjaldtölva er afhent og má aldrei 
slökkva á búnaðinum



Notkun tækis heima fyrir

• Hægt að tengjast þráðlausu neti heima með lykilorði

• Foreldrar setji reglur um notkun: hvað má nemandinn gera í 
spjaldtölvunni, hve lengi í senn og hve lengi frameftir

• Leyfilegt er að setja inn forrit að eigin vali úr App Store

• Komi til plássleysis á tæki hefur námsefnið þó forgang



Stafræn borgaravitund

• Nemendur munu fá fræðslu um rétta og ábyrga netnotkun, bæði 
áður en tæki eru afhent og einnig reglulega eftir það

• Mikilvægt að foreldrar ræði við börn sín um hvað sé æskilegt og 
óæskilegt:
• Myndatökur og myndbirtingar

• Samfélagsmiðlar

• Netsamskipti (t.d. hvernig við tjáum okkur við aðra)

• Öryggi (t.d. að gefa ekki ókunnugum persónuupplýsingar)



Notkunarskilmálar

• Áður en spjaldtölva er afhent nemanda þarf foreldri/forráðamaður 
að samþykkja notkunarskilmála fyrir hönd nemandans

• Hægt er að kynna sér skilmálana á upplýsingavefnum 
spjaldtolvur.kopavogur.is

• Foreldri eða forráðamaður samþykkir skilmálana rafrænt á 
Íbúagátt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

• Innskráning á Íbúagátt er með Íslykli eða rafrænum skilríkjum

http://www.spjaldtolvur.kopavogur.is/
http://www.kopavogur.is/

