
iPad på Stenbråten skole 
 

Vi startet med iPad 1:1 på ett trinn i 2013, nå har alle elevene hver sin iPad. 

Elever og foresatte skriver under på en utlånsavtale der elevene får iPad, cover og 

lader. Utstyret skal leveres tilbake i 7. klasse. Elevene kan ha nettbrettene hjemme og 

på skolen. De som ønsker å kjøpe tastatur, kan gjøre det. Elevene må ha eget 

headset.  

Etter en prøveperiode på ca. to uker, kan elevene ta iPadene med hjem. iPadene skal 

på skolen hver dag. iPadene skal lades hjemme, og ha minst 50% strøm ved 

skolestart. 

På skolen er iPaden koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har 

begrensninger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en 

sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt 

fremmer ekstremisme. Et nettfilter er som standard aktivert på alle skoler. Filteret vil 

ta det meste, men det er dessverre noe som går gjennom. Derfor er det viktig at 

skolene og hjemmene fortsetter å ha gode nettvettrutiner. iPadene er også beskyttet 

av et nasjonalt filter som vedlikeholdes av Kripos. Dette nettverket har begrensninger 

som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller 

inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme. 

Vi er bevisste på utfordringene som kan følge med bruk av læringsbrett 1:1 i 

undervisningen, eksempelvis distraksjon og avsporinger hos elever. Skolen legger 

vekt på godt nettvett som en del av undervisningen. 

 

Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til økt 

læringsutbytte. 

Vår erfaring er at elevene blir 

• mer aktive i sin læringsprosess  

• mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter) 

Undervisningen blir også mer variert, flere opplever økt glede og økt motivasjon til å 

jobbe med skolearbeid, samt at mange opplever større grad av mestring på skolen.  

Andre fordeler 

• tidsbesparende 

• elevene lærer hverandre nye ting 

• mindre papir (kopier) 

Les mer på: https://stenbraten.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/digitale-

ferdigheter/                               
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