Formålet med brug af IT i undervisningen er:
• at du får det bedst mulige udgangspunkt for at gennemføre den uddannelse, du drømmer om
• at øge dit selvværd og din selvstændighed, så du kan begå dig på lige fod med andre unge
• at du kan holde dig orienteret i elektroniske medier og deltage i samfundsdebatten på lige fod
med alle andre

Vigtig Info
•
•
•
•

•
•
•

Du behøver ikke at kende til IT-værktøjer til ordblinde, når du begynder.
Du medbringer din egen bærbare computer af en rimelig kvalitet.
Vi anbefaler, at du medbringer en PC - ikke en Macbook, da flere af de almindelige hjælpeprogrammer til
ordblinde fungerer bedst på en Windows maskine.
Elever, som allerede på forhånd har Macbook og er vant til at arbejde i MacOS, vil få mulighed for at få nogle
hjælpeprogrammer heri, hvis de ikke ønsker at arbejde i Windows. Men desværre er der begrænsninger for,
hvilke programmer der kan bruges.
Macbook interagerer ikke 100% med skolens IT-system, hvilke kan resultere i manglende adgang til printere
osv.
Det er muligt at installere Windows på en Macbook med funktionen bootcamp. Dog skal Macbook’en have
minimum 256gb harddisk, for at det kan lade sig gøre.
Chromebook kan ikke bruges i undervisningen.

Info om programmer
•
•
•

CD-ORD, IntoWords og AppWriter (læse- og skrivestøtte til ordblinde)
Microsoft Office pakken
Diverse undervisningsprogrammer og online undervisningsportaler

Når du starter
•
•
•

•

Mens du er elev på Vrigsted Efterskole, låner du programmerne. På den måde kan du bruge din egen
computer til såvel undervisning som lektielæsning.
Når du starter som elev på Vrigsted Efterskole, vil vi i samarbejde med dig vurdere, hvilke programmer der
kan være en fordel i at bruge fremadrettet, så du har mulighed for at viderebygge på det, som du allerede
kan. Der er også mulighed for at lære helt nye programmer til undervisningen.
Der er WiFi overalt på skolen.
Computer, tablet og smartphone indgår som en naturlig støtte i hverdagen og prioriteres derfor meget højt.

1

