Så här kommer du igång med din
Dell Chromebook 11

Om din utrustning
•
•
•
•
•

Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din
lärare/mentor så gör det nu.
Chromebooken är en Dell Chromebook 11.
Chromebooken är märkt med ditt namn och ett
nummer.
Hörlurarna är av enkel modell. Vill du byta ut
dem eller behöver nya får du fixa det själv.
Skriv ditt namn på laddaren.

Imponerande prestanda
Kraftpaket: En fjärde generationens Intel® Core™-processor ger den hastighet som behövs för enkel
multikörning. Dell Chromebook 11 startar på mindre än åtta sekunder. Webbsidor läses in på ett ögonblick
med Chrome OS och webbläsaren Chrome.
Utmärkt batteritid: Batteriet räcker ovanligt länge, så därför hinner man se och lära sig mer innan man
behöver hitta ett vägguttag.
Automatiskt säker: Eleverna kan vara uppkopplade utan att bekymra sig om några säkerhetshot. Appar och
data skannas automatiskt efter skadliga program i molnet. En Chromebook skyddas utan någon ytterligare
programvara.
Alltid uppdaterad: Programvaruuppdateringar sker automatiskt, så du behöver aldrig köpa och installera
uppgraderingar manuellt.

Här kan du läsa mer om din Chromebook
Överlägsen hållbarhet och design
Tuff nog för skolan: Dell Chromebook 11
är testad enligt amerikansk militär
standard för hållbarhet, tryck, temperatur,
fukt, stötar och vibrationer, vilket gör att
den utan problem klarar studentlivets
krav.
Byggd för ryggsäcken: LCD-skärmen
och chassit har en gummiram som
effektivt skyddar mot stötar och fall.
Tålig yta: Den reptåliga pekskärmen är
tillverkad i Corning® Gorilla® Glass
NBT™, som är utformat för att tåla alla
tryck, strykningar och svep.

Spillskydd: Eleverna behöver inte vara
försiktiga. Tangentbordet och pekplattan är
förseglade och erbjuder det bästa
spillskyddet för bärbara datorer för
skolelever i hela branschen.
Lätt design: Den väger mindre än 1,5 kg
och har en kompakt skärm på 11,6 tum, så
den är enkel att lägga ned i ryggsäcken
och bära med sig mellan klassrummen.

Innovativa funktioner
Flexibel visning: LCD-gångjärnet kan vridas 180 grader,
vilket minskar belastningen på locket, gör det möjligt att
lägga datorn platt och ger studenterna möjlighet att
anpassa skärmen och samarbeta i grupp.
Kreativa möjligheter: Uppmuntra till samarbete och slipp
störande moment med fyndiga Chromebook. Flerfärgade
lampor visar läraren när eleverna är online och inte deltar,
eller så kan de användas för att svara på frågor, ett roligt
inslag i det annars normala arbetet i klassrummet.
Lätt att höra: Oavsett om de tittar på en presentation,
chattar med en klasskamrat eller blir inspirerade av musik
är det lätt att höra och göra sin röst hörd med de dubbla
mikrofonerna och de framåtriktade högtalarna.
Program för allt: Deras Google-favoritappar är inbyggda,
och det finns tusentals fler i Chrome Web Store som kan
hjälpa dem att samarbeta och skapa på ett enkelt sätt. De
behöver inte ens vara online för att använda apparna.
Kreativitet i full frihet!

Anslut till edu_net
När du öppnar din CB
första gången i skolan
så ska du anslut dig till
skolans öppna nätverk
Klicka på pilen.
När du får upp menyn
så klicka på EDU_net.
Så snart du är ansluten
så är du igång!

Stödmaterial finns på hemsidan
• Länk till hemsidan:
http://www.morbylanga.se/Barnutbildning/Grundskola/En-dator-per-elev/

• I högermarginalen finns
olika dokument och
länkar du kan använda
dig av.
• I texten finns också
inbäddade filmer du kan
titta på. Det är Eva
Bjerding som gjort
stödmaterial till såväl
lärare som elever.

Hur lär jag mig min Chromebook?
• Chromebooken har
olika ”Appar”/ikoner
som du klickar på.
• De flesta har ”kom
igång”- bilder/filmer
så att du kan få hjälp i
början.
• Lycka till!

Nere i högra hörnet…..
• Här hittar hur du
loggar ut, hur mycket
laddning du har kvar,
anslutningar till
trådlösa nätverk
m.m.

Felanmälan/Uppdateringar
• VAR RÄDD OM DIN CHROMEBOOK!
• Vi planerar att införa en serviceavgift under hösten för att
öka ansvaret och minska serviceärenden som
uppkommit genom slarv eller oaktsamhet.
• Om datorn eller laddaren går sönder? Prata med din
lärare eller skolassistent (olika på olika skolor) så får du
oftast låna en lånedator. Datorn får du ha tills din egen
dator är lagad/utbytt, vilket kan ta några veckor.
• Om man glömmer sin dator hemma så får man titta på
någon kamrats dator den dagen och ta med sin egen
nästa dag igen

Lär känna din Chromebook
• Skolnätet, EDU_net, finns inlagt så det är bara att börja.
• Sedan bestämmer era lärare i vilken takt ni går vidare
och vad ni ska jobba med.
• Logga in med din skolmail. Skolmailen är en gmail för
oss i skolan, en egen domän.
• Lathund skolmailen 2015 En särskild lathund för hur man
loggar in och kommer igång med sitt skolmailkonto finns
på hemsidan
• Lathund – administrera skolmailen Denna finns också på
hemsidan som ett stöd till de lärare som har tillgång till
att administrera skolmailen

IKT-ansvariga och lärarstöd
• Thomas Johansson, tidigare IT-service, finns nu
knuten till M-verksamheten. Han kan bl.a. ge råd
och stöd till lärarna kring Chromebookanvändningen
• Eva Bjerding arbetar som IKT-pedagog på
högstadiet 20 %. Hon har gjort de filmer och
bildspel som finns på hemsidan. Besök också
hennes blogg för ytterligare råd och tips
• Sune Carlsson arbetar 80 % som IKT-ansvarig
(ledig fredagar) liksom tidigare.

Ditt tangentbord

I skolan har du inte tillgång till skrivare
• Det som behöver
skrivas ut i skolan av
dina arbeten mailar
du till din
lärare/mentor.
• Eller sparar du det på
plats ni kommit
överens om.

Spara det du gjort. Lösenord.
Eleverna kommer att spara i Google drive som är ”en molntjänst”. Google
tar inte betalt för tjänsten och kartlägger inte lärare/elever som använder
den.
Du kan arbetas med det material du har i driven hemma utan att vara
uppkopplad till nätet om du inte har möjlighet till nätuppkoppling.
Alla elever får tillgång till en skolmail. Skolmailen är en Gmail. Skolorna i
kommunen har köpt en egen domän som elever och lärare i Mörbylånga
kommun delar tillsammans.

Lösenord
Varje skola bestämmer hur ni ska hantera lösenorden till mailen. Om/när ni
ska byta lösenord så finns en guide på hemsidan som hjälp. Behöver ni
hjälp med lösenordsbyte så kan vissa behöriga lärare eller IT-service hjälpa
till.

Sidor om vad du kan göra
hemma
• Har ni tillgång till trådlöst nätverk så kan du ansluta din
Chromebook när du arbetar hemifrån.
• Du kan också arbeta med din Chromebook även om där
du inte har tillgång till nätverk. Ditt arbete synkas
automatiskt när du kommer tillbaka till skolan.
• Du kan också ansluta en skrivare, antingen trådlöst eller
via nätverkssladd.
• Hemnätverk eller skrivare hemma är inget krav utan det
gör du/ni om ni kan och vill. Skolan/IT-service ger ingen
support till detta

Elevens Frihet
• Du får låna din Chromebook under 3 år och kan
använda den i skolan för ditt skolarbete och på
fritiden till det du vill. Om IT-service behöver
genomföra något större serviceinsats kan det
hända att man tar in Chromebooken för service
under något av skolloven.
• Det finns inga filter eller spärrar i din dator. Är du
osäker på vad du ska göra så prata med din
lärare i skolan. Hemma pratar du med dina
vårdnadshavare eller syskon
• Och så hjälper ni varandra i skolan….

Elevens ansvar
•
•
•
•

Var rädd om din Chromebook!
Ta med Chromebooken till skolan varje dag.
Ta hem Chromebooken från skolan varje dag.
Chromebooken ska du ladda hemma och ta med den
laddad till skolan varje dag - om inte din lärare sagt att
du inte ska ta med den.
• Om du ska låsa in Chromebooken i ditt skåp under
dagen när du inte använder den eller om den är inlåst i
klassrummet bestämmer ni på varje skola.
• Är Chromebooken i skåpet eller i ryggsäck/skolväska till
och från skolan ska den alltid vara avstängd!

Chromebooken är ett verktyg….
• Din/dina lärare bestämmer till vad och när ni ska
använda Chromebooken i skolan
• Böcker, papper och penna m.m. används förstås också i
klassen.
• Om, och hur, ni använder bloggar, film, olika nätresurser
och de program som finns i Chromebooken är upp till
varje klass.
• Tidigare år har vi haft utbildningar för för eleverna om
ergonomi och arbetsställningar när man arbetar med sin
Chromebook. Ev. kommer dessa tillbaka under hösten.

Övrig information
• I Cromebooken använder du de program/Appar
som finns i datorn och olika nätresurser. Du kan
inte ladda ner andra program.
• Chromebooken ska du ha hemma under kvällar,
helger och skolans lovdagar(oftast).
• Kommunens IT-service är ansvariga för
skötsel/service av datorerna. Du ska alltid skriva
en felanmälan och lämna tillsammans med
Chromebooken om den går sönder och ska
servas.

