
Apple at School 

Apple har designet effektive værktøjer specielt til brug på 
skoler til at understøtte administratorer med implementering, 
hjælpe lærere med arbejdsprocesser i klasselokalet og give 
hver enkelt elev en personligt tilpasset læringsoplevelse. 

Administration af enheder og indhold 
Apple School Manager er en gratis webbaseret tjeneste, 
som hjælper de teknologiansvarlige med at implementere 
iPad og Mac på skoler, oprette administrerede Apple-id-konti 
til elever og ansatte, oprette klasselister til Skolearbejde-
appen og Klasseværelse-appen samt administrere apps 
og bøger til undervisning og læring.  

Skolens autoriserede medarbejdere kan også bruge Apple 
School Manager til at nulstille adgangskoder og inspicere 
administrerede Apple-id-konti. Apple School Manager 
gemmer en optegnelse af disse aktiviteter. 

Undervisning 
Med appen Skolearbejde kan lærere dele 
undervisningsmateriale med eleverne, se elevernes fremskridt 
og give øjeblikkelig feedback og dermed tilpasse 
undervisningen til hver enkelt elev. Hvis skolen aktiverer 
registrering af elevernes fremskridt i Apple School Manager, 
bliver elevernes fremskridt kun registreret for aktiviteter, som 
en lærer har tildelt direkte i Skolearbejde, og kun når eleverne 
bruger et administreret Apple-id på deres enhed. Forældre 
kan se oplysninger om deres barns fremskridt ved at åbne 
Skolearbejde eller gå ind under Indstillinger på barnets iPad. 

Med appen Klasseværelse kan lærere administrere elevernes 
iPad-enheder i klasselokalet og hjælpe dem igennem en 
lektion. Appen Klasseværelse administrerer kun enheder, når 
eleverne er fysisk til stede under undervisningen. Den gemmer 
ikke data og kan ikke bruges til administration, når timen er slut. 

Hvis du vil vide mere om Apple-produkter til 
undervisning, kan du gå ind på apple.com/dk/education. 

Beskyttelse af elevernes anonymitet 

Apple-tjenester, programmer og apps til undervisning er 
udviklet med samme faste tilgang til anonymitet, som er 
fundamental for al hardware, software og alle tjenester 
designet af Apple.  

Vi sælger aldrig elevoplysninger, og vi videregiver dem 
heller ikke til tredjepart med henblik på marketing eller 
reklamer. Vi udarbejder aldrig profiler af eleverne ud fra 
deres adfærd på nettet, og vi indsamler, bruger eller 
videregiver ikke elevernes oplysninger til formål, der ikke 
er relevante for elevernes undervisning. 

Apple stiller konti til rådighed, dvs. administrerede Apple-
id’er, der er designet til skolebrug. Disse konti er oprettet, 
ejet og styret af skolen for at give eleverne adgang til 
iCloud Drive, iCloud-fotobibliotek, Sikkerhedskopi, 
Skolearbejde og Dele-iPad. Eleverne kan også logge ind på 
deres konto på en personligt ejet iPad eller Mac hjemmefra 
for at få adgang til deres arbejde, såfremt skolen har 
udstedt en adgangskode til hjemmebrug. Kontiene er 
designet til at beskytte elevernes anonymitet samt 
begrænse adgangen til reklamer, køb og kommunikation. 
Køb i App Store, iBooks Store, iTunes og Apple Music er 
deaktiveret, og undervisningsmaterialer, programmer og 
apps distribueres af skolen. Skolen kan aktivere eller 
deaktivere tjenester som iMessage, FaceTime eller 
registrering af elevernes fremskridt i Skolearbejde-appen. 

Overholdelse af lovgivning om elevanonymitet 
Skoler kan bruge Apples funktioner og tjenester i 
undervisningen, så længe de overholder de krav, der er 
fastsat i COPPA og FERPA i USA, GDPR i EU og andre 
gældende love om beskyttelse af personoplysninger i de 
retskredse, hvor Apple School Manager er tilgængelig. 

Hvis du vil vide mere om anonymitet og sikkerhed for 
Apple-produkter til uddannelse, kan du gå ind på 
support.apple.com/kb/HT208525.

Oversigt over anonymitet 
for forældre  
Hos Apple mener vi, at anonymitet er en fundamental 
menneskeret. Derfor indbygger vi anonymitet og sikkerhed 
i alle vores produkter fra starten, herunder vores programmer, 
apps og tjenester til undervisningsbrug. Når skoler indstiller 
konti, enheder og apps til deres elever i Apple School Manager, 
kan de være sikre på, at Apple kun bruger dataene til 
undervisningsformål. Dette dokument giver en oversigt over 
Apple-produkter, der bruges på skoler, og deres indbyggede 
beskyttelse af anonymitet.

Bemærk: Visse tjenester og apps er ikke tilgængelige i alle lande. Sørg for at tjekke, hvad der findes i dit område.
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Læring med iPad og Mac 

Læring med teknologi er mere end at skrive tekster og bruge 
internettet. iPad og Mac giver alle elever en række værktøjer, 
så de kan udtrykke sig, løse problemer og lave opgaver, de 
kan være stolte af. Vi designer vores produkter med tanke på 
hver enkelt individs kreative potentiale, så eleven kan lære 
ved at lytte, se, røre og skabe.  

Effektive apps til produktivitet og kreativitet 
Pages, Numbers og Keynote er ideelle værktøjer for elever 
og lærere til at udarbejde flotte rapporter og bøger, 
informationsrige regneark og imponerende præsentationer.  

Med GarageBand, iMovie og Clips kan elever og lærere 
komponere musik, redigere dokumentarfilm eller optage 
korte videoklip. 

Swift Playgrounds på iPad gør det sjovt og interaktivt at 
komme i gang med Swift – vores effektive 
programmeringssprog. 

Med disse gratis apps har eleverne alle de værktøjer, de 
behøver for at lave deres opgaver og for at udtrykke deres 
kreative idéer på deres egen unikke måde. De kan lave en 
terminsprøve om til en dokumentarfilm med iMovie. Sætte 
musik til deres digte med GarageBand. Eller samarbejde i 
Pages, hvor de kan forvandle skriftlige afleveringer til 
interaktive digitale bøger med billeder og illustrationer.  

Understøttelse af dit barns læring 
Du kan læse mere om iPad, Mac, indbyggede apps, og 
hvordan de bliver brugt på skoler, på apple.com/dk/
education.  

Lav sjove familieprojekter sammen. Brug iMovie til at fastholde 
en familiebegivenhed, lav et lydspor til et familie-slideshow 
med GarageBand, eller rediger en Keynote-præsentation af en 
tur, du for nylig har været på. Ved at arbejde sammen med dit 
barn om korte projekter, kan I finde ud af, hvad der er muligt 
med disse værktøjer – og få ny idéer fremover.   

Prøv nogle få aktiviteter fra vores undervisningsmateriale 
“Alle kan være kreative” sammen med dit barn, så I kan 
komme i gang, på www.apple.com/dk/education/everyone-
can-create. 

Indstilling af iPad og Mac 

For at sikre, at enheder er konfigurerede, så eleverne får 
den bedste læringsoplevelse, kan skoler bruge softwaren 
Administration af mobile enheder (MDM) til at konfigurere 
indstillinger og politikker for netværksadgang, sikkert 
webindhold, softwareopdateringer og mere. Med MDM kan 
skoler også distribuere de apps og bøger, som eleverne 
bruger i deres læringsforløb. 

På en enhed, der er tildelt af skolen, er det typisk ikke 
muligt at fjerne indstillingerne for administration. Hvis en 
elev tager sin egen enhed med i skole, kan enheden kun 
administreres, efter man har valgt at anvende skolens 
software til administration. Du kan til enhver tid fjerne 
MDM-indstillingerne.  

Forældre og elever bør også læse skolens IT-politik 
vedrørende acceptabel brug, mail og beskeder samt 
adgang til indhold, programmer og apps. 

Apps og programmer 
iPad og Mac leveres med en række effektive apps og 
programmer fra Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie 
og GarageBand. På en enhed, der er tildelt af skolen, kan 
skolen vælge, hvilke yderligere læringsapps der skal 
installeres, og begrænse elevernes mulighed for at 
downloade andre apps.  

Under Indstillinger på iPad er der en liste over alle 
installerede apps. Se flere af de bedste læringsapps, 
udvalgt af undervisere og Apple, i kategorien Uddannelse i 
App Store på iPad. 

Begrænsninger 
På personlige enheder kan forældre bruge børnesikring 
under Indstillinger til at blokere eller begrænse bestemte 
apps og funktioner på børnenes enheder. For eksempel kan 
forældre begrænse indhold som film eller musik i 
overensstemmelse med aldersklassificeringer, blokere 
visse apps eller websider og begrænse deling af personlige 
data som f.eks. børnenes placering. Hvis du vil vide mere 
om de værktøjer, vi kan levere, og som kan hjælpe forældre 
med at bestemme, hvad deres børn kan bruge deres 
enheder til, kan du gå ind på www.apple.com/dk/families. 
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Hjælp dit barn med at blive en god digital borger 
Der findes mange ressourcer, der kan hjælpe elever med at træffe sikre, kloge og etisk korrekte beslutninger på nettet, samt 
vejlede skoler og forældre. Du kan for eksempel se en række vejledninger for familier på www.commonsensemedia.org.  

Forældre kan deltage i gratis sessioner i en Apple Store for at få mere at vide om de funktioner i iOS, som kan hjælpe dem 
med at styre, hvad deres børn ser på og bruger deres enheder til. Du kan se de sessioner, der findes inden for en række 
emner, på www.apple.com/today.
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