Upplýsingar til kennara
Ágæti skólastjóri
Nú eru línur farnar að skýrast á ýmsa vegu varðandi væntanlega spjaldtölvuvæðingu grunnskólanna.
Víða bíða kennarar eftir nánari fréttum og viljum við því biðja þig að koma eftirfarandi á framfæri við
þinn kennarahóp:








Niðurstaða um val á umhverfi spjaldtölvanna liggur fyrir. Valið stóð á milli Windows,
Chromebook, Android og Apple/IOS og varð síðastnefndi kosturinn fyrir valinu.
o Niðurstaðan byggir á matsferli þar sem m.a. voru haldnar kynningar fyrir nemendur
og kennara úr skólunum.
o Fleiri þættir komu til, s.s. þjónusta söluaðila, fræðsla fyrir kennara og úrval
hugbúnaðar.
Björn Gunnlaugsson, sem hefur verið starfandi aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla í vetur, hefur
verið ráðinn verkefnastjóri spjaldtölvuinnleiðingarinnar og hefur þegar tekið til starfa.
o Á næstu dögum verður gengið frá ráðningu þriggja kennsluráðgjafa sem munu starfa
náið með Birni og verða nöfn þeirra kynnt fljótlega. Björn og ráðgjafarnir munu hafa
meginaðsetur í Kópavogsskóla fyrst um sinn, en ráðgjafarnir munu með tímanum
hafa fasta viðveru í skólunum. Ráðning ráðgjafanna er á lokastigi, þrír einstaklingar
hafa verið valdir og næstu skref eru að bjóða þeim starfið, semja um kaup og kjör og
hvenær hvert og eitt þeirra getur hafið störf. Nöfnin verða kunngerð svo fljótt sem
auðið er.
Tækjakaup verða boðin út í næstu viku (27/4). Ákveðið hefur verið að keyptar verði iPad Air 2
64GB spjaldtölvur fyrir kennara , sem munu fá sín tæki afhent í júní.
o Tveir árgangar nemenda munu fá samskonar tæki afhent snemma á haustönn 2015
en ekki liggur fyrir hvaða tveir árgangar það verða.
o Í haust munu skólar einni fá úthluta um það bil 20-50 iPad Air 2 16GB tækjum hver
skóli sem hægt verður að nota í bekkjasettum með nemendum í öðrum árgöngum.
o Stefnt er að því að ákvörðun um úthlutun til næstur árganga liggi fyrir í vor og verður
sú ákvörðun kynnt sérstaklega.
Afhending kennaratækja er áætluð fimmtudaginn 11. júní og er stefnt að því að tækin verði
afhent í skólunum, uppsett og tilbúin til notkunar. Daginn eftir, föstudaginn 12. júní, verður
svo „sammenkomst“ í Smáranum fyrir allan kennaraflotann, líklega kl. 13:30-15:00. Nánari
dagskrá verður send út á allra næstu dögum en brýnt er að kennarar taki þennan eftirmiðdag
frá. Stjórnendur munu hittast með Rikke Dahl Thornbo að morgni sama dags og verður
dagskrá og gestalisti þess viðburðar einnig sendur til ykkar á allra næstu dögum.
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