Udlevering af IT-udstyr til ordblinde elever i Silkeborg Kommune
Er en elev testet ordblind, så har eleven så svære læse- og skrivevanskeligheder, at det betragtes som
en funktionsnedsættelse. Dette betyder, at den konventionelle tilgang til læsning og skrivning ikke er
en mulighed for eleven, hvis denne skal have de bedste forudsætninger for læring på lige vilkår.

Hardware:
Derfor skal alle elever, der er testet ordblinde i Silkeborg Kommune, arbejde på velfungerende PC, som
kan transporteres mellem skole og hjem.
PC’en muliggør andre og mere fleksible løsninger af undervisningsopgaver end Chromebook’en. Den
ordblinde elev sikres et større råderum, da der kan arbejdes med downloadede programmer, hvilket
stadig er en nødvendighed, da den ordblinde elev er afhængig af driftssikre digitale løsninger.
-

Hvis eleven har en PC, som han/hun gerne vil bruge, så er det skolens ansvar at software
installeres og opdateres.

-

Hvis eleven ikke har en PC, som han/hun kan bruge i undervisningen, skal skolen udlevere en
funktionel og velfungerende PC til eleven.

Note:
-

Udleveret PC følger eleven, hvis eleven skifter folkeskole i Silkeborg Kommune i forbindelse med udskoling.

-

Ved skoleskift på andre tidspunkter til anden folkeskole eller Inklusionscenter i Silkeborg Kommune skal
eleven aflevere udleveret Pc tilbage til afgivende skole, når eleven har fået stillet ny PC til rådighed på
modtagende skole.

-

Ved skift til privatskole, efterskole eller skole i anden kommune, skal PC afleveres tilbage til afgivende skole.

-

Eleven kan medtage udleveret PC frem til efterårsferien på ungdomsuddannelse, hvorefter den afleveres
tilbage til afgivende skole.

Udgiften til indkøb af PC’en varetages af den enkelte skole. Den IT-ansvarlige på skolen sørger for
den korrekte opsætning af PC’en. Ved behov for support kan den IT-ansvarlige kontakte Videncenter
for Sprog og Læsning på Vsl-silkeborg@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune har kommunale aftaler til følgende software:
-

Google Workspace for Education

-

Office 365

-

CD-ord/IntoWords (indtil 1/8 ´22) og AppWriter (til Windows og Cloud, samt iOS, Android) + en
serviceaftale, så alle lærere, forældre og elever kan finde introduktioner til programmerne, samt
få support, hvis der er tekniske udfordringer.

-

Derudover installeres Adobe Acrobat Reader og WordMat

Denne beslutning træffes bl.a. på baggrund af:
Vejledning om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kap. 14: 108:
Elever, som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler
som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt. Det følger af denne
bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til
rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette gælder
også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse
sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til ithjælpemidler.
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