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Huseby skole ønsker å pilotere bruk av Ipad på 6. trinn skoleåret 2017-18. Vi planlegger å innføre 

bruk av Ipad slik at alle elever på trinnet får hver sin Ipad, samt lærerne på trinnet. Erfaringer viser at 

bruk av Ipader kan gi elver økt motivasjon. Samtidig går den teknologiske utviklingen fremover i raskt 

tempo. Huseby skole ønsker å forberede elevene på fremtiden de vil møte utenfor skolen. Ipader som 

verktøy vil gi lærerne nye muligheter for å planlegge innovative undervisningsopplegg. I tråd med 

Ludviksen utvalgets anbefalinger. "21st Century skills" er blitt et begrep for hvilke ferdigheter man 

forestiller seg vil være viktige å møte fremtiden med. 

 

Visjon 

Visjonen for prosjektet er økt motivasjon og økt læring gjennom fremtidsrettet undervisning som 

forbereder elevene på en fremtid i rask endring og utvikling. Hovedmålet er å optimalisere læringen til 

elevene under ledelse av dyktige og innovative lærere som tar i bruk nye teknologier og redskaper i sin 

undervisning.  

 

Behandling internt 

Pilotprosjekt er behandlet i skolens ulike utvalg. Lærerteamet på neste års 6. trinn er involvert i 

vurderingene. De har deltatt på workshop på Tegleverket skole, som har innført bruk av Ipader til alle 

elevene, og er veldig positive til å ta verktøyet i bruk. (Ledelsen og IKT-ansvarlig har også deltatt på 

en tilsvarende workshop på Teglverket skole).  Saken er tatt opp i plangruppen. Samt at MBU er blitt 

orientert. 

 

Bakgrunn for valg av trinn 

Skolen har bestemt seg for å innføre Ipader på 6. trinn. Begrunnelser for valget er følgende: 

- det er høy ikt-kompetanse og interesse i lærerteamet på trinnet 

- trinnet er motiverte for å endre og utvikle sin undervisningspraksis 

- 6. trinn har tilholdssted på kuben. Der er det godt tilrettelagt med infrastruktur 

- hvis innføringen av Ipader er vellykket vil Huseby skole vurdere å innføre Ipader til alle elever også 

på 7. trinn.  

 

Involverte i prosjektet 

Det er etablert en endringsgruppe på skolen, og involverte er informert og motivert. Endringsgruppen 

består av: 

- rektor 

- ass.rektor (trinnoppfølger på 6.trinn) 

- skolens IKT-ansvarlig 

- lærerne på 6. trinn 

 



 

 

Økonomi 

 

 

Hva (beskrivelse) Pris per enhetAntall  Sum Kommentar 

Enheter Ipad 3 564,00kr        95 338 580,00    

Gjelder utgaven med 

lagringskapasitet 

på 

128GB/WF,alternativt 

Ipad med 32 GB til  kr 

2697 per stk

Forsikring 60,00kr             95 5 700,00        3 års utvidet garanti

Opplæring/kurs 50 000,00kr     1 50 000,00      

 Kjøp av Apper/læringsress 20 000,00kr     1 20 000,00      

-kr                  0 -                  

Ekstrautstyr Tastatur 328,00kr           95 31 160,00      

Alternativt halvere til 

2 klassesett

Deksler 262,00kr           95 24 890,00      

Headset 269,00kr           28 7 532,00        

-kr                  0 -                  

Total Sum477 862,00    

Investeringsutgift

 
 

 

 

 


