
Apple på skolen 

Apple har utformet kraftige verktøy til bruk på skoler, som gjør 
det enkelt for administratorer å distribuere enheter og programvare, 
gir lærerne bedre arbeidsflyt i undervisningen og gir hver elev 
muligheten til tilpasset læring. 

Administrere enheter og innhold 
Apple School Manager er en kostnadsfri nettbasert tjeneste som 
gjør det enklere å distribuere iPad og Mac på skolen, opprette 
administrerte Apple ID-er for elever og ansatte, etablere klasselister 
for Skolearbeid- og Klasserom-appen samt administrere apper 
og bøker til bruk i undervisningen.  

Autorisert personell kan også bruke Apple School Manager til å 
tilbakestille passord og inspisere administrerte Apple ID-kontoer. 
Apple School Manager loggfører slike aktiviteter. 

Undervise 
Med Skolearbeid-appen kan lærere og elever dele faglig materiell, 
få en oversikt over elevenes fremdrift og gi umiddelbar 
tilbakemelding, slik at hver enkelt elev får personlig tilpasset 
undervisning. Hvis skolen aktiverer funksjonen for sporing av 
elevenes fremdrift i Skolearbeid via Apple School Manager, 
registreres disse opplysningene bare for aktiviteter som læreren 
spesifikt slår på denne funksjonen for, og bare når elevene bruker 
den administrerte Apple ID-en på enhetene sine. Foreldrene kan 
se informasjon om hvordan barnet deres ligger an, i Skolearbeid 
eller Innstillinger på barnets iPad. 

Klasserom-appen gjør at lærerne kan administrere elevenes  
iPader i klassen, og hjelper dem å veilede elevene gjennom 
undervisningsopplegget. Klasserom administrerer bare enheter 
når elevene er fysisk til stede i timen. Den lagrer ikke data eller 
gir ikke kontrolltilgang etter at timen er over. 

Hvis du vil vite mer om Apple-produkter for utdanning,  
kan du gå til apple.com/no/education. 

Ivareta elevenes personvern 

Apple-tjenester og -apper for utdanning er utformet med den 
samme integrerte tilnærmingen til personvern som ligger til grunn 
for all design av Apples maskinvare, programvare og tjenester.  

Vi selger aldri elevinformasjon, og deler den heller aldri med 
tredjeparter til bruk i markedsføring eller annonsering. Vi oppretter 
ikke profiler av elever basert på det de gjør på nettet, og vi samler 
ikke inn, bruker eller formidler informasjon om elevene annet enn 
for å kunne tilby relevante utdanningstjenester. 

Apple tilbyr egne kontoer utformet for skolebruk, som kalles 
administrerte Apple ID-er. Disse kontoene opprettes, eies og 
administreres av den enkelte skolen, og gir elevene tilgang til 
iCloud Drive, iCloud-bildebibliotek, iCloud-sikkerhetskopi, 
Skolearbeid og Delt iPad. Elevene kan også logge på via en privat 
iPad eller Mac hjemme for å få tilgang til arbeidet sitt, hvis skolen 
har utstedt et passord for hjemmebruk. Kontoene er utformet for 
å ivareta elevenes personvern, inkludert ved å ha begrensninger 
for annonsering, kjøp og kommunikasjon. Muligheten til å kjøpe 
ting i App Store, iBooks Store, iTunes og Apple Music er deaktivert, 
og undervisningmateriell og apper distribueres av skolen. Skolen 
kan slå av eller på tjenester som iMessage, FaceTime og 
funksjonen for sporing av elevenes fremdrift, i Skolearbeid-appen. 

Samsvar med lovgivning om elevers personvern 
Skoler kan bruke Apple-funksjoner og -tjenester for utdanning i 
samsvar med forpliktelser de har iht. COPPA og FERPA i USA, EUs 
personvernforordning og annen gjeldende personvernlovgivning 
i de juridiske virkekretsene Apple School Manager er tilgjengelig i. 

Du finner mer informasjon om personvern og sikkerhet for 
Apple-produkter innen utdanning, på support.apple.com/kb/
HT208525.

Oversikt over personvern 
for foreldre  
Hos Apple mener vi at personvern er en grunn-leggende 
menneskerett, så vi integrerer solide sikkerhets- og 
personvernfunksjoner helt fra bunnen av – også i appene 
og tjenestene vi tilbyr for utdanningsformål. Når skoler 
konfigurerer kontoer, enheter og apper for elevene sine 
i Apple School Manager, kan de trygt stole på at Apple 
kommer til å bruke informasjonen der utelukkende til 
undervisningsformål. Dette dokumentet gir en oversikt 
over Apple-produkter som brukes i skolen, og de 
innebygde personverninnstillingene i disse produktene.

Merk: Ikke alle programmer, tjenester, apper eller bøker er tilgjengelige i alle land. Sjekk hva som gjelder lokalt for deg.
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Undervise med Mac og iPad 

Å bruke teknologi i undervisningen dreier seg om mer enn å bruke 
et tastatur til oppgaveskriving eller å surfe på internett. Med iPad 
og Mac får hver enkelt elev tilgang til en rekke verktøy som lar dem 
uttrykke seg, løse problemer og lage arbeider de kan være stolte av. 
Vi har det kreative potensialet til hvert enkelt individ i tankene når 
vi utformer produktene våre. Dermed kan barnet ditt tilegne seg 
ny kunnskap ved å lytte, se, berøre og skape.  

Effektive apper for kreativitet og produktivitet 
Pages, Numbers og Keynote er ideelle for lærere og elever 
som vil lage vakre og innholdsrike rapporter, bøker, regneark 
og presentasjoner.  

GarageBand, iMovie og Clips gjør det mulig for elever og lærer 
å komponere musikk, redigere dokumentarfilmer og ta opp korte 
videoklipp. 

Med Swift Playgrounds på iPad kan man komme i gang med koding 
i Swift – det kraftige programmeringsspråket vårt – på en morsom og 
interaktiv måte. 

Med disse kostnadsfrie appene får hver elev alle verktøyene 
de trenger for å gjøre skolearbeid og uttrykke kreative ideer 
på sin egen unike måte. De kan bruke iMovie til å gjøre en vanlig 
skolerapport om til en dokumentarfilm. De kan sette musikk til 
tekster de har skrevet, i GarageBand. Og de kan de samarbeide 
i Pages for å forvandle skoleoppgaver til interaktive digitale 
bøker med bilder og illustrasjoner.  

Støtte barnets læring 
Les mer om iPad, Mac og innebygde apper samt hvordan 
disse brukes på skolen, på apple.com/no/education.  

Hele familien kan samarbeide om spennende prosjekter. Bruk 
iMovie til å dokumentere familiesammenkomster, lag et lydspor til 
en lysbildevisning av bilder fra familieferien med GarageBand eller 
lag en Keynote-presentasjon om den forrige ferien deres. Når du 
og barnet jobber sammen om enkle prosjekter, får dere innsikt i hva 
som er mulig med disse verktøyene – og får nye ideer til hva dere 
kan bruke dem til i fremtiden.   

Ta en titt på aktivitetene i Alle kan tenke kreativt-opplegget vårt 
på www.apple.com/education/everyone-can-create. 

Klargjøre iPad og Mac 

For å sikre at enhetene er konfigurert for en best mulig 
læringsopplevelse, kan skoler bruke programvare for 
administrasjon av mobilenheter (Mobile Device Management – 
MDM) til å konfigurere innstillinger for nettverkstilgang, sikkert 
innhold på nettet, programvareoppdateringer og mye mer. Med 
MDM kan skolene også distribuere apper og bøker til bruk i 
undervisningen. 

På enheter som er distribuert av skolen, er det som regel ikke mulig 
å koble fra MDM-løsningen. Hvis barnet ditt bruker sin egen, private 
enhet på skolen, kan den bare administreres via MDM hvis du godtar 
installering av skolens programvare for enhetsadministrasjon. Du kan 
da fjerne MDM-innstillingene når du måtte ønske det.  

Foresatte og elever bør også sette seg inn i skolens retningslinjer 
for teknologi når det gjelder akseptabel bruk, e-post og meldinger 
samt tilgang til innhold og apper. 

Apper 
iPad og Mac leveres med en rekke kraftige Apple-apper: Pages, 
Numbers, Keynote, iMovie og GarageBand. På enheter som er 
distribuert av skolen, kan skolen selv velge hvilke andre apper til 
undervisningsbruk som skal installeres. Skolen kan også sperre 
elevenes tilgang til å laste ned andre apper.  

Du finner en liste over alle installerte apper i Innstillinger på 
iPad. Utforsk flere av de beste pedagogiske appene, valgt ut av 
lærere og av Apple, i kategorien for utdanning i App Store på iPad. 

Restriksjoner 
På private enheter kan foreldre bruke foreldrekontrollene i Innstillinger 
til å blokkere eller begrense bestemte apper og funksjoner på barnas 
enheter. Foreldre kan for eksempel sette begrensninger for innhold 
som filmer og musikk ut fra aldersgrensene for dem, blokkere visse 
apper eller nettsider og sette begrensninger for deling av personlig 
informasjon som posisjonen barnet befinner seg på. Hvis du vil 
vite mer om verktøyene vi tilbyr foreldre med tanke på å bestemme 
hva barna kan gjøre på enhetene sine, kan du gå til www.apple.com/
no/families. 
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Hjelpe barnet ditt å bli en god digital borger 
Det finnes mange ressurser som er utformet for å hjelpe elevene å ta smarte, sikre og etiske valg på nettet, og som gir veiledning til skoler 
og foreldre. Det finnes en rekke veiledninger for familier på www.commonsensemedia.org.  

Foreldre kan delta på gratis kurs i en Apple Store-butikk for å lære mer om iOS-funksjonene de kan bruke til å kontrollere hva barna 
deres kan gjøre og få tilgang til på enhetene sine. Hvis du vil se en oversikt over tilgjengelige kurs om en rekke ulike emner, 
kan du gå til www.apple.com/today.
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