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Elevers brug af egen computer i undervisningen
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har bedt Afdeling
for Børn og Grundskole om at takke for og besvare din henvendelse af
5. februar 2013, hvor du fortæller om dine oplevelser med Tingløkkeskolens brug af computere i undervisningen.
Som du selv skriver, fremgår det klart af folkeskoleloven, at alle udgifter
til undervisningen påhviler kommunerne. Det fremgår også af folkeskoleloven, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til
rådighed for eleverne. Det betyder bl.a., at hvis undervisningen er baseret
på brug af computer, skal folkeskolen stille computere gratis til rådighed
for elever, der ikke ønsker at benytte egen computer.
Regeringen har som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indgået aftale med KL om, at kommunerne frem mod 2014 skal sikre den
nødvendige infrastruktur, herunder bl.a. stabilt trådløst netværk med
tilstrækkelig kapacitet og adgang til en computer for de elever, der ikke
selv kan medbringe en.
En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computer. Der kan dog ikke være tale om mere end en opfordring. Det er
kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og
tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne
medbringer egen computer, så de ikke føler sig forpligtet eller presset til
at lade deres børn medbringe en computer. Efter Ministeriet for Børn og
Undervisnings opfattelse vil det være kritisabelt, hvis en folkeskole skaber tvivl herom.
Det er inden for disse rammer, at folkeskolerne kan have en politik om
anvendelse af elevernes egne computere m.v. i undervisningen.
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Eventuelle spørgsmål om erstatning for bortkomne eller beskadigede
computere m.v., som en skole har udleveret til eleverne, skal løses efter
dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Kommunalbestyrelsen eller skolelederen kan ikke pålægge eleverne eller forældrene erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk
rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt ved fx at bede
forældrene om at underskrive en aftale eller lignende.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig.
Kopi af dette brev er sendt til Børn- og Ungeforvaltningen i Odense
Kommune samt Tingløkkeskolen.
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