Elev-pc i 4. klasse
Eleverne skal fra 4. klasse medbringe en bærbar computer med til undervisningen. Der er mange modeller
at vælge imellem på markedet. Derfor har skolen et par råd til valg computer.
Først og fremmest anbefales det at købe en windows-pc. Fordi:
-

Skolen tilbyder alle elever download af Microsofts Office-pakke. Denne findes også til Mac, men de
nyeste funktioner og opdateringer kommer langt før til windows-versionen, og er ligeledes den,
lærerne er erfarne i at bruge.
OBS: Eleverne får hjælp på skolen til at installere office-pakken, da den skal kobles sammen med
elevernes skolekonto for at fungere korrekt til undervisningsbrug.

-

Skolen anvender en lang række andet software og digitale portaler i undervisningen. Alle disse er
optimerede til windowsmaskiner, og nogle virker udelukkende (eller bedst) i Windows.

Prisen for en ordentlig windows-bærbar ligger mellem 3000-6000kr og kan have følgende specifikationer:
-

12-14 tommer skærm – ellers bliver den for stor og tung i tasken.
Min. dual core processor – ex. Intel i3 el. i5 eller AMD Ryzen 3 el. 5
Min. 4 gb ram (gerne 8gb ram)
Min. 120gb SSD
Windows 10 styresystem
Mange bærbare fås i dag med touchskærm. Dette er ikke en nødvendighed men kan være en
personlig præference.

Klostermarksskolen anbefaler, at man anskaffer sig en windows-computer, da der er garanteret
kompatibilitet med skolens netværk og programpakker på mellemtrinnet og i udskolingen.

Et eksempel på bærbare der har ovenstående specifikationer:
-

Lenovo IdeaPad i3 14” – 2900kr
Acer Aspire 14” – 3500kr
Acer Swift 3 14” – 5000kr
Huawei MateBook D – 5000kr
Lenovo IdeaPad Flex 5 2i1 14” – 5500kr

Desuden er det meget populært at købe refurb-computere (brugte firmacomputere der er sat i
stand og sælges til private). Dette er også en mulighed, hvis computeren møder ovenstående
specifikationer. Der findes sider som Bluecity.dk, refurb.dk, datamarked.dk etc.

