Tag din egen computer med i skolen
Som elev på Stevnsskolerne kan du godt tage din egen computer med i skole og bruge den i den
almindelige undervisning. Her kan du læse om mulighederne, når du medbringer din egen computer.

Wifi
Din computer (Windows, Mac eller Chromebook) kan uden videre tilsluttes det
trådløse netværk. De nærmere informationer kan du få af din lærer.
Adgang via tablets/smartphones gives til elever med særlige behov.
Henvend dig til skolens it-vejleder, som kan hjælpe med at få den på nettet.

Office-programmer og arbejdet i skyen
Du kan arbejde med alle dine Office-filer via Office 365 i skyen.
Her behøver du ikke andet end internetadgang.
Du finder vores Office 365 på adressen: http://365.stevnsskolerne.dk
Har du brug for flere funktioner end onlineudgaven tilbyder, kan du selv
installere Officepakken på din computer.
På forsiden af vores Office365 finder du et felt med navnet Software. Herfra kan
du installere officepakken på din computer – du har i alt 5 licenser.

Andre programmer og tilføjelser
Du kan også selv installere flere af de programmer, som skolens computere har, hvis du har behov
for det.
Wordmat
...er et matematik-plugin til Word som kan installeres, hvis du allerede har
installeret Office 2016 på din computer.
Det findes kun til Windows og MacOS.
http://eduap.com/da/download-wordmat/
CD-Ord
Programmet kan hentes via tjektasken.dk
https://tjektasken.dk/
IntoWords
Dette plugin til Google Chrome giver dig næsten de samme muligheder som CDOrd. Du skal hente udvidelsen IntoWords via Chromes indstillinger.
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Print
Har du brug for at få din opgave ud på papir, kan du få adgang til skolens printere
ved at gå via vores eprint-løsning.
http://eprint.stevnsskolerne.dk giver adgang til printløsningen.

Forsikring og opbevaring
Det er hjemmets egen forsikring, der dækkes eventuelle skader på computeren.
Opbevaring og eventuel aflåsning aftales på den enkelte skole.

Betingelser for brug af Stevnsskolernes netværk
Adgangen til Internettet skal benyttes til formål, som er i overensstemmelse med
kommunens almene formål: Oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
Søgning i ulovligt materiale eller visning af pornografiske eller meget voldelige
billeder er ikke tilladt.
Kopiering af programmer og filer fra Internettet er omfattet af reglerne om
ophavsret. Fildeling (legalt såvel som illegalt) uanset type og medie (torrent,
kazaa mv.) er ikke tilladt. Det er brugerens eget ansvar, at reglerne overholdes.
Brug af oplysninger, programmer og tjenester, som brugeren opsøger eller
kopierer på Internettet, sker på eget ansvar.
Stevnsskolerne forbeholder sig ret til at logge alle oplysninger om de enkelte
brugeres adfærd på netværket.

Hjælp og support
Når du tager din egen computer med i skole, skal du også selv kunne arbejde
med den og dens funktioner.
Skolens it-vejleder og skole-it kan ikke tilbyde fejlfinding eller vejledning om din
private computer.
Det er også dig selv, der skal lave de ønskede ændringer (tilslutning til wifi,
installation af programmer og tilføjelser mv).
Det kan skolen ikke have ansvaret for.
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