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Oversigt over Apple Distinguished Schools 
2018 -2020 

Vi mener, at Apple Distinguished Schools er nogle af de mest innovative skoler i verden. De er centre for dygtigt lederskab 
og kvalitet i undervisningen, der demonstrerer vores vision om eksemplariske læringsmiljøer. De bruger Apple-produkter til 
at inspirere elevernes kreativitet, samarbejdsevner og kritisk tænkning. Ledelsen på vores anerkendte skoler skaber miljøer, 
hvor eleverne oplever, at det er spændende at lære, hvor deres nysgerrighed stimuleres, og hvor læring er en personlig oplevelse.



I løbet af de to år, den er udnævnt, deler en Apple Distinguished 
School åbent sine succeser med andre undervisere ved 
at offentliggøre sine historier og afholde besøg på skolen 
i samarbejde med Apples uddannelsesteams. Ved disse 
arrangementer fortæller skolelederne om deres vision for 
skolens programmer, og underviserne viser eksempler på, 
hvordan de bruger Apple-produkter og digitalt indhold til at 
skabe undervisnings- og læringsoplevelser, der gør en forskel.  

Kendetegn for en Apple Distinguished School 
Ledere, medarbejdere og andre involverede på en Apple Distinguished School har 
en klart formuleret vision for, hvordan et læringsmiljø med omfattende brug af 
teknologi hjælper dem til at opfylde deres læringsmål. Skolelederne understøtter 
deres skolers visioner ved at fremme kontinuerlig innovation – en løbende 
proces, der hele vejen kræver omhyggelig planlægning, øvelse og gentagelse.  

Da det teknologiorienterede miljø understøtter den innovative brug af Apple-
produkter, har medarbejderne og eleverne mulighed for at berige deres lærings- 
og undervisningsoplevelser på helt nye måder. 

Skolelederne viser deres medarbejdere og elever, hvordan de bruger Apple-
produkter og tjenester til at understøtte kontinuerlig innovation i læring, 
undervisning og skolemiljø. 

Særlige muligheder for skoleledere 
Apple Distinguished School-programmet giver skoleledere mulighed for at deltage 
i lederarrangementer, indgå i dialog med eksperter og samarbejde med kolleger, 
der deler interessen for at opretholde et innovativt lærings- og undervisningsmiljø. 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Apple Distinguished Schools-programmet 
Krav til at blive en Apple Distinguished School: 
• En 1-til-1-ordning med Mac eller iPad til elever og medarbejdere har været 

indført i mindst to skoleår. Alle elever på en skole bruger Apple-enheder som 
primær læringsenhed, og alle lærere bruger Apple-enheder som deres primære 
undervisningsenhed. 

• Medarbejderne og eleverne kan vise, hvordan Apples teknologi er med til 
at fremme kontinuerlig udvikling af bedste praksisser inden for læring og 
undervisning.  

• Medarbejderne søger for en omfattende integration i læseplanen af Apples apps 
(Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author og Clips), 
uddannelsesrelaterede apps i App Store, bøger i iBooks Store og 
undervisningsmaterialer.  

• Lærerne er yderst kompetente i brugen af Apple-produkter. På grundskoler/
ungdomsuddannelser med Apple Teachers skal 75 procent af lærerne på en 
skole være anerkendt som Apple Teachers før udløb af Apple Distinguished 
School-ansøgningsfristen. På videregående uddannelser anbefales det, at 
underviserne har Apple Teacher-anerkendelse.  
Du kan læse mere om, hvordan du bliver Apple Teacher på www.apple.com/dk/
education/apple-teacher. 

• Elevernes fremgang er dokumenteret gennem skolebaserede 
undersøgelsespraksisser, som måler forbedringerne fra år til år samt 
programmets bæredygtighed. 

Fordele ved at blive en Apple Distinguished School: 
• Plakette, der viser jeres anerkendelse som Apple Distinguished School. 
• Grafik med programmets logo til brug på skolens websted og i trykte materialer. 
• Brev med lykønskning fra Apple. 
• Skabelon til pressemeddelelse til lokal kommunikation. 
• Skolens navn, placering og profil på Apple Distinguished Schools-websiden. 
• Skolen kommer i betragtning til præsentation i Apples 

kommunikationsmaterialer. 
• Skolelederne kan indgå i dialog med eksperter og samarbejde med kolleger. 
• Muligheder for at deltage i arrangementer med besøg i en Apple Store i 

lokalområdet (hvor dette er muligt). 

Ansvarsområder for en Apple Distinguished School: 
• Villighed til at deltage i arrangementer med besøg på skolen, som afholdes 

med hjælp fra Apple. 
• Villighed til at udgive skolens succeshistorie i form af en Multi-Touch-bog. 
• Villighed til at indgå i dialog med ligesindede ledere fra andre Apple 

Distinguished Schools over hele verden. 
• Villighed til at dele oplysninger om bedste praksisser og dokumentation på 

elevernes faglige succes.
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Invitation til Apple Distinguished  
Schools-programmet 
Apple Distinguished Schools-programmet er kun for inviterede skoler, der 
opfylder de gældende kvalifikationskrav. Udnævnelsen gælder i to år med 
mulighed for fornyelse.  

• Grundskoler og ungdomsuddannelser. Skoleledere fra offentlige 
og private grundskoler og ungdomsuddannelser kan anmode om en 
invitation ved at ansøge om anerkendelse som Apple Distinguished 
School gennem deres lokale Apple-uddannelsesrepræsentant. 
Anmodningerne gennemgås af Apple for at sikre, at skolen opfylder de 
nødvendige krav. Kvalificerede skoler modtager en invitation til at ansøge 
om anerkendelse. Ansøgningerne om anerkendelse sker i form af en 
Multi-Touch-bog, som skal udarbejdes i iBooks Author. De gennemgås 
af undervisere og skal overholde evalueringskriterierne.  

• Videregående uddannelsesinstitutioner. Kontakt jeres lokale 
Apple-uddannelsesrepræsentant på for få yderligere oplysninger 
om programmer, krav, omfattede lande og deadlines. 
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