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Anbefalinger til PC og Tablet på BBPS 
 
Kære elever og forældre 
  
Med henblik på at guide forældre og elever i køb af tablet eller PC til skolebrug, er der nu udarbejdet en række 
anbefalinger.  
Udviklingen går stærkt og derfor vil vi revurdere dette dokument 2 gange pr. år (december og juni måned). 

  
Hvornår har eleverne brug for tablet og PC? 
Elever fra 0. klasse og opefter skal kunne medbringe en tablet 
Elever i 2. klasse kan i særlige perioder, såsom dage med nationale test samt skriveforløb, blive bedt om at 
medbringe en PC 
Elever fra 3. klasse og opefter, skal kunne medbringe en PC 

  

 Anbefalinger til tablet – Januar 2022 

  
Tablet bruges fortrinsvis i indskolingen. Anbefalingen er en tablet med 8-10” med IPAD / Android styresystem. 
Hvis den skal bruges til Teams anbefales en nyere IPAD eller Android (fra 2018 eller nyere) i størrelse 10”. 
I 0 klasse kan der bruges Android tablet, men der er nogle programmer som ikke findes til Android, som bruges i 
undervisningen, som kan give udfordringer. 
 

Minimumskrav - hardware 

  
iPad eller Android 8” tablet af nyere dato (1-2 år gammel) med WIFI 
 
Anbefalet – hardware 
 
iPad eller Android 10” tablet af nyere dato (1-2 år gammel) med WIFI 
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Anbefalinger til PCere - Januar 2022 
  
Alle elever får stillet Office 365, e-mail og Teams til rådighed. Dette er udrullet på alle klassetrin.  
Alle nye brugere oprettet ved skolestart. 
Alle elever kan installere Office 365 på optil 5 enheder (MAC / PC) iht. den licens som er tegnet med 
Microsoft. NB disse 5 enheder må bruges til privat formål og ikke i virksomheds øjemed. 
Ved fjernundervisning anbefales at gå med anbefalet hardware nedenfor. 
  
Minimumskrav - hardware 

  
• PC / MAC med følgende udstyr: 
• CPU I5 eller højere eller tilsvarende fra AMD. 
• RAM 4 Gb – 6 Gb 

• Disk: min 128 Gb (7200 RPM / SSD anbefales) 

• Skærm: Min 10” (ikke egnet til længere opgaver hvor der anbefales en 12” eller større) opløsning 
1600 x 900 

• WIFI: IEEE 802.11  Wifi 5 

  
Anbefalet - hardware 

  
• Bærbar PC / MAC 

• CPU: Intel I5 / I7 eller tilsvarende fra AMD 

• RAM: 6-8 Gb 

• Disk: 256 Gb SSD 

• Skærm 12” eller større hvis der skal laves skolearbejde i mange timer. Opløsning 1900 x 1200 
/1024 eller højere 

• Wifi: IEEE 802.11 WIFI 5 eller 6 

  
Krav - software 

  
• PCere anbefales at kører MAC OS (en af de to seneste versioner af MAC OS) eller Windows 11 

/10. 

NB: Chrome Boks er ikke supporteret af skolen, da disse ikke kan køre Office 365 / teams lokal, 
og viden omkring Chrome books ikke forefindes på skolen. 

• Alle PC bør have installeret Office 365 samt Microsoft teams (udleveres af skolen). 
Desuden anbefales det at installere Wordmat til brug i matematik (kan downloades 
her:http://eduap.com/da/download-wordmat/ ) kræver word 365 er installeret.’ 

 

• Disse programmer bør være installeret inden skolestart, skolen henstiller til at dette er 
forældrenes ansvar, at sørge for at dette er gjort, da aflevering og lektier besværliggøres, hvis 
disse ting ikke er fungerende på elevernes PC fra 4 klasse. 

  

http://eduap.com/da/download-wordmat/
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Sikkerhed 

  
• Det anbefales, at der installeres Anti Virus / Malware / firewall på PCerne (Windows 10 har dette 

indbygget) og disse er kørende på alle elevers PCere 

• Hvis et anti virus / malware program ikke bruges (Windows 8.1 eller MAC) kan AVG bruges som 
er et gratis antivirus /malware program. https://www.avg.com/en-dk/homepage#pc 

• Windows / Mac bør indstilles til at installere system opdateringer automatisk. 
  
  
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er du velkommen til at rette henvendelse til lærer 
og IT ansvarlig, Jacob Ø. Olesen. 
  
Med venlig hilsen 

IT rådet 
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