
Afhending 
spjaldtölva

Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar



Helstu staðreyndir

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

• Spjaldtölvunni fylgir hulstur og hleðslutæki
• Á spjaldtölvunni eru ýmis námsforrit
• Spjaldtölvan er tengd öruggu þráðlausu neti í 

skólanum



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 innan 
og utan skóla

• 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 Lightspeed



Apple-auðkenni

• Apple-auðkenni er nauðsynlegt til að geta notað 
spjaldtölvuna

• Það er tengt við skólanetfang nemanda
• Foreldrar og kennarar eiga að vita lykilorðið
• Kveikt er á Find my iPad þegar spjaldtölva er afhent 

og má aldrei slökkva á búnaðinum



Notkun tækis heima fyrir

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

• Fram til þessa hefur App-Store verið lokað en þegar 
spjaldtölvurnar fara heim verður það opnað

• Leyfilegt er að setja inn öpp að eigin vali úr App-
Store sem hæfa þeirra aldri



Screen Time

• Foreldrar geta notað Screen Time í stillingum 
spjaldtölvunnar til að fylgjast með og stýra notkun 
heima. 

• Upplýsingar og kennslumyndband á vefnum 
spjaldtolvur.kopavogur.is

http://spjaldtolvur.kopavogur.is


Stafræn borgaravitund

Nemendur hafa fengið og munu fá fræðslu um rétta 
og ábyrga notkun spjaldtölvunnar
Mikilvægt að foreldrar ræði við börn sín um hvað sé 
æskilegt og óæskilegt:

• Myndatökur og myndbirtingar
• Samfélagsmiðlar
• Netsamskipti
• Öryggi

http://www.saft.is/



Notkunarskilmálar

• Foreldri eða forráðamaður þarf að samþykkja 
notkunarskilmála fyrir hönd nemandans

• Skilmálarnir eru rafrænir á Íbúagátt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

• Innskráning á Íbúagátt er með Íslykli eða rafrænum 
skilríkjum



Fræðsluefni fyrir foreldra 

• Á vef spjaldtölvuverkefnisins eru ýmsar gagnlegar 
upplýsingar fyrir foreldra  

http://spjaldtolvur.kopavogur.is/leidbeiningar/

Takk fyrir!

Spjaldtölvuverkefni Kópavogsbæjar

http://spjaldtolvur.kopavogur.is/leidbeiningar/

