
Sammen skaber vi fremtiden  
Vi mener, at Apple Distinguished Schools 
er nogle af de mest innovative skoler i verden. 
De demonstrerer Apples vision for læring 
med teknologi og bruger Apple-produkter 
til at skabe tilknytning mellem elever i hele 
verden, igangsætte kreativitet, skabe dybere 
samarbejder og gøre læringen personlig.  

Apple Distinguished School-ordningen 
understøtter uddannelsesledere, der 
tænker fremad, og deres fællesskab i at 
bruge Apple-teknologi til at skabe positive 
ændringer på deres skole. De har en 
innovativ tilgang til læring og undervisning. 
De er meget motiverede visionsledere, der 
ser mulighederne i fremtidens uddannelse 
og investerer i at nå visionen.
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Hvad gør jeres skole berettiget? 
Indført 1-til-1-ordning 
En 1-til-1-ordning med iPad eller Mac til elever og medarbejdere har været 
indført i mindst to skoleår på hele skolen. Alle elever og undervisere bruger 
Apple-enheder som deres primære lærings- eller undervisningsenhed.  

Innovativ brug af Apple-platformen 
Elever og undervisere integrerer Apple-apps, uddannelsesrelevante apps 
fra App Store, bøger fra Apple-appen Bøger og andre digitale ressourcer 
i læseplanen for at skabe nye muligheder for læring. 

Personalekompetencer i brug af iPad eller Mac 
Ledelsen og underviserne er meget kompetente i brugen af Apple-
produkter. På grundskoler og ungdomsuddannelser i lande, hvor Apple 
Teacher er tilgængelig, skal 75 procent af ledelsen og underviserne 
på skolen være anerkendt som Apple Teacher. På videregående 
uddannelser anbefales det, at underviserne har Apple Teacher-
anerkendelse. Du kan læse mere om, hvordan du bliver Apple Teacher 
på apple.com/education/apple-teacher. 

Dokumenteret succes 
Etablerede, løbende undersøgende praksisser bruger flere data, herunder 
eksisterende mål eller lokaltbaserede undersøgelser, til at måle fremskridt, 
success og de næste trin af skolens teknologirige program. Flere 
succesmål bruges til at informere instruktion og professionel læring.

Hvordan skiller jeres skole sig ud? 
Vision 
Som leder har du en vision, der er indbegrebet af skolens ambitioner 
for læring med teknologi, og bruger den som rettesnor på jeres skole. 

Læring 
Elever og undervisere på jeres skole bruger Apple-teknologi til at 
designe og involvere jer i innovativ læring, der skaber tilknytning, 
er samarbejdsorienteret, kreativ og personlig. 

Succes 
En praksis med datainformeret refleksion informerer om læring 
og undervisning og udvikler sig i retning af skolens vision. 

"At være medlem af Apple Distinguished 
School-fællesskabet har været 
transformerende for os. Mulighederne for 
at samarbejde og dele, der er opstået mellem 
vores personale og elever, har inspireret og 
udfordret os. Vi lærer noget hver dag, som 
vi ønsker at fortælle til verden." 
Joe Rodia, Head of School, Chesterbrook Academy Preschool and Elementary, 
Pennsylvania 

https://apple.com/dk/education/apple-teacher
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At være en Apple Distinguished School 
En del af Apple Distinguished School-ordningen 
• I samarbejder med et verdensomspændende netværk 

af ligesindede kollegaer. 

• I engagerer jer med et Apple Education-team.  

• I får eksklusive invitationer til ledelsesevents. 

Sådan bliver I anerkendt som en Apple Distinguished School 
• I bliver vist i Apple Distinguished Schools-biblioteket. 

• I modtager et indrammet, personligt Apple Distinguished School-
certifikat og et banner. 

• I får et Apple Distinguished School-logo til brug 
i kommunikationsmaterialer. 

• I får et brev med lykønskning fra Apple Education. 

• I får et personligt Apple Teacher-certifikater. 

• I får eksklusive kommunikationer om nye ordninger og produkter. 

Dette forventes af en Apple Distinguished School 
• At I fortsætter med finde og udforske banebrydende muligheder for 

brug af Apple-teknologi til at designe fremtidens uddannelse.  

• At I engagerer jer med Apple og det verdensomspændende netværk 
af skoleledere om at undersøge og understøtte integrationen af nye 
uddannelsesprodukter, læseplan og tjenester. 

• At I inspirerer andre ved at være vært for skolebesøg og viser jeres 
skoles fortsatte succes i en udgivet succeshistorie og via video, 
bøger, podcasts eller andre materialer.
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"Processen gav vores skole mulighed for at 
reflektere over vores fornyede tankegang. 
Den var med at udtænke nye muligheder, 
hvorpå vi kunne skabe tilknytning, 
reflektere og hylde både eleverne og 
lærernes succes.” 
Damien Moses, Principal, Edward W. Bok Academy, 
Lake Wales, Florida 

https://www.apple.com/dk/education/k12/apple-distinguished-schools/
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Mere om at blive en Apple 
Distinguished School 
Der er kun adgang til Apple Distinguished Schools-ordningen via 
invitation til akkrediterede offentlige og private skoler, der opfylder 
ordningens kvalifikationskrav. Anerkendelsen gælder i tre år med 
mulighed for at blive inviteret til at fortsætte i ordningen. 

Kontakt jeres lokale Apple-uddannelsesrepræsentant for at få yderligere 
oplysninger om ordningen, krav, omfattede lande og deadlines. 
Apple gennemgår alle anmodninger for at sikre, at skolerne opfylder 
de nuværende kriterier for deltagelse i ordningen. 

Vi håber, at I vil deltage i det voksende fællesskab med over 
500 Apple Distinguished Schools. 

Lande: Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Filippinerne, Forenede Arabiske 
Emirater, Frankrig, Holland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kina, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien 
(England, Nordirland, Skotland og Wales), Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Tyrkiet, 
Tyskland, USA og Vietnam.

"Ledelsesteams skal fremhæve det, der gør 
deres skole unik. Fokuser på det, I gør godt, 
og hvordan det har forbedret undervisningen 
og læringen på jeres skole. Inkluder en 
række personer i brainstormingen, så de 
kan dele deres oplevelser." 

Dr. Jeana Lietz, Principal, Oak Lawn Community High School, Illinois 


