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Brug af PC og mobil 
 

Anvendelse af IT skal altid ske efter de anvisninger, læreren giver derudover har eleverne pligt til at 
medbringe en bærbar computer i undervisningen til dagligt fordi: 

• Al information samt skemaændringer fra skolen ligger på vores fælles platform Lectio. 
• Her ligger også meget af det materiale du skal bruge i undervisningen og til eksamen, fx 

arbejdsspørgsmål, dokumenter, link eller indscannet materiale, som din lærer har lagt til dig. 
• Du skal bruge den bærbare som dagligt arbejdsredskab. Det kan være i de naturvidenskabelige fag, 

hvor man ved eksperimenter laver dataopsamling på PC; det kan være i sprogundervisningen, hvor 
vi benytter en online ordbog eller i samfundsfag, hvor man skal ind og finde statistiske oplysninger. 

• Du i matematik skal anvende et fælles matematikprogram, som al matematikundervisning foregår i. 
Det er også i det program du laver hjemmeopgaver og til sin tid eksamensopgaver. 

• Du kan tage noter på din bærbare, så du har alle dine noter fra undervisning samlet et sted. Der kan 
dog være forløb, hvor undervisningen er planlagt af læreren til at foregå uden PC 

• På Slagelse Gymnasium har vi en Skyløsning (Google Apps), hvor en stor del af det fremtidige 
skolearbejde kan komme til at foregå. 

Microsoft Office pakke til rådighed 

Hvis andet ikke er aftalt med underviseren, skal du aflevere dine besvarelser i Word eller PDF format. 
Derfor har du som elev på Slagelse Gymnasium muligheden for at downloade den komplette Office pakke 
både til Windows og MAC. Når du er stoppet som elev på Slagelse Gymnasium, går der 30 dage før din 
licens udløber. 

Login 

Når du starter på skolen, får du et UNI-login, som du skal bruge for at komme på skolens trådløse 
netværk. Dette login er unikt og må ikke deles med andre! 

Skolen stiller trådløst netværk til rådighed, ligesom vi giver adgang til en lang række ressourcer på nettet. 
Det er fx online ordbøger, online leksika, datasamlinger, artikelsamlinger samt webbaseret printløsning, 
hvor du kan printe på skolens kopimaskiner/printere 

Computerkrav 

• Et trådløst netværkskort med minimum standard G  
• PC - Styresystem minimum Windows 7 (anbefalet Windows 10). Af tekniske og sikkerhedsmæssige 

årsager understøtter vi ikke Windows XP og Vista 
• MAC – De 3 Nyeste udgaver af OSX (Vi understøtter ikke versioner før OSX 10.15) 
• Chromebook og Linux supporteres ikke 

• Vi kan ikke anbefale en tablet som til skolearbejde, idet en række programmer og ressourcer ikke 
kan afvikles herpå, derudover må tablets heller ikke benyttes til eksamen. Som undtagelse kan 
nævnes Microsoft Surface med Windows 10 (Ikke Windows RT), 

Første skoledag 

Her vil du få udleveret dit velkomstbrev fra IT-Afdelingen hvorpå dine logininformationer, samt nyttig 
information står. 
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Logning 

Der sker en central logning af både intern og ekstern trafik på netværket, hvoraf det fremgår hvem, hvornår 
og hvorfra kommunikationen er foretaget. Det er således muligt at identificere en bruger som har overtrådt 
gældende regler på nettet. Ved overtrædelse af retningslinjerne forbeholder vi os retten til at lukke din 
konto indtil der er foretaget en afklaring af hændelsesforløbet mellem dig, Systemadministration og 
kontaktlærer. 

 


