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Læringsbrett 

Vi er nå i gang med å innføre en-til-en læringsbrett på Tåsen skole. Digitale ferdigheter er en av 

ferdighetene elevene skal mestre ifølge dagens læreplan, og de nye læreplanene som kommer fra neste 

skoleår har også lagt mer vekt på at teknologi og digitale ferdigheter skal være en integrert del av 

opplæringen i fag. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og vi vil 

benytte oss av de verktøy som er mest hensiktsmessig for undervisningen. De nye læreplanene 

vektlegger samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. 

Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet.  

Læringsbrettene vil ikke erstatte blyant og bøker.  Vi skal bruke læringsbrettene for å utvikle gode 

digitale ferdigheter hos elevene og vi skal bruke disse som et verktøy for læring, på lik linje med andre 

verktøy. I følge ny læreplan skal elevene lære å skrive både for hånd og med tastatur. Vi kommer fortsatt 

til å bruke skrivesaker, bøker og andre læringsressurser. Læringsbrettene vil imidlertid gi oss mye bedre 

tilgang på digitale enheter enn det vi har i dag, med ett klassesett delte pc-er per trinn. Det vil bli lettere 

for oss å gi alle elever lik tilgang, og læringsbrettene gir oss mange nye muligheter til å få oversikt over 

elevenes læring og til å tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov. Det er også mange skoler som har 

brukt læringsbrett en god stund, og vi kan lære av hva de har gjort bra og hva som har vært utfordrende. 

Derfor jobber vi mye dette skoleåret med vår egen kompetanse og å innhente kunnskap om digitale 

læringsverktøy. 

Det vil variere hvor mye lærerne på ulike trinn bruker læringsbrettene i opplæringen med elevene, blant 

annet avhengig av hva de jobber med og om læringsbrettet er riktig verktøy til det elevene jobber med. 

Vi ønsker likevel at alle skal bruke læringsbrettene for å bidra til å utvikle elevenes digitale ferdigheter 

og som et verktøy i elevenes læring. Vi skal jobbe med å ta de nye læreplanene i bruk fra neste skoleår, 

og legger planer for hvordan vi skal ta i bruk læringsbrett som en del av opplæringen.  

I forbindelse med planleggingen av innføring av læringsbrett, opprettet vi i april en ressursgruppe for 

læringsrik bruk av læringsbrett her på Tåsen. Her er både ledelsen og lærere representert, samt skolens 

IKT-ansvarlig. Lærerne som er med i ressursgruppen har fått ekstra opplæring i bruk av læringsbrettene. 

Derfor vil ressursgruppens klasser være de første som mottar læringsbrett, noen vil få allerede før jul. 

Deretter vil vi dele ut læringsbrett til alle klasser fortløpende. Vi anslår at alle klasser vil ha mottatt sine 

læringsbrett innen utgangen av mars 2020. Vi bruker en del av lærernes møtetid til opplæring i god 

pedagogisk bruk av læringsbrett. I første omgang vil læringsbrettene kun benyttes på skolen. Elevene får 

ikke med læringsbrett hjem før kontrakt om lån av læringsbrett er signert av foresatte.  

Kontrakt og erstatningsansvar 

Oslo kommune har en standardisert kontrakt på pc/læringsbrett som skolen vil benytte seg av. Denne 

kontrakten inneholder serienummer på læringsbrettene som igjen er knyttet opp mot elevens feide-

bruker. Læringsbrettet, lader og ladekabel blir alle merket med et nummer (TAS001 etc.), som igjen 

knyttes til elevens navn. Skolen administrerer hvilke programmer elevene skal ha på læringsbrettene. 

Elevene kan ikke selv laste ned apper eller kjøpe spill/filmer etc.  



Når det gjelder erstatningsansvar vil læringsbrett behandles som alt annet skolemateriell. 

Læringsbrettene har et beskyttelsesdeksel som skal være på hele tiden. Dette er støt og sprutsikkert, men 

tåler for eksempel ikke et helt glass med melk. Så skolens læringsbrett skal ikke brukes ved matbordet. 

Dersom skade på en elevs læringsbrett skyldes uvøren atferd, og skolen sammen med foresatte er enige 

om at det ikke var et uhell, betaler man en egenandel på 25% av innkjøpsverdi.  

https://aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/ressurser/avtaler/ 

 

Skolen gjennomgår bruk av læringsbrett og utlånsavtalen med elevene på skolen, men det er viktig at 

dere leser gjennom dokumentene sammen med eget barn. Det deles ut to sett kontrakter til hver elev. Det 

ene eksemplaret skal returneres signert til skolen, det andre beholder foresatte. Når elevene får med 

læringsbrett hjem, er det viktig at iPad-en lades før ny skoledag. Læringsbrettet skal alltid være med på 

skolen. 

Dere vil bli invitert til et foreldremøte om bruk av læringsbrett i skolen, der dere vil få en grunnleggende 

innføring i hvordan skolen jobber med læringsbrett ved et senere tidspunkt. Dette blir gjennomført i 

løpet av neste semester.  

 

Vennlig hilsen ledelsen ved Tåsen skole 
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