IT afdelingen, oktober 2020

Vedr. køb af ny computer
På Rathlouskolen benyttes G Suite Enterprise for Education (fx Google Docs, Slides og Sheets) i undervisningen.
https://edu.google.com/intl/da/products/gsuite-for-education/editions/?modal_active=none
Derudover bruger vi mange andre online-programmer fx Geogebra, Emat og Gyldendals Røde Ordbøger.
Som udgangspunkt kan alle nyere computere afvikle programmerne i G Suite Enterprise for Education og andre
netbaserede programmer.
Hvis man ønsker en computer kun til skolebrug, så oplever vi, er Chromebooken er et godt valg. Den starter hurtigt, har et godt batteri og er typisk billigere end andre computere.
Hvis man derimod har behov for lidt mere, vil en Windows computer efter vores vurdering, være et godt valg. Windows computeren har typisk en stærkere processor og en større harddisk, hvilket er vigtigt, hvis man benytter
ressourcekrævende programmer og har mange datatunge filer.
I forhold til undervisningsprogrammerne og portaler, fungerer Chromebooks og computere lige godt – og generelt
set, er det vores vurdering, at Chromebooks eller computere er bedre til skolebrug end iPads og andre tablets.
Ved køb af en ny computer, er det vigtigt at tænke på ens behov.
- Hvad skal computeren bruges til?
- Hvor stor skal skærmen være og skal den kunne vise Full HD?
- Hvor længe skal batteriet holde?
- Er det vigtigt med plads til mange filer?
- Skal den også bruges til spil?
Det er en god ide at tage ud og se og prøve forskellige computere før køb.
Anbefalede specifikationer:
Skærm: Full HD 1080p - IPS
Processor: Hukommelse: 4GB RAM
Harddisk: 64 GB SSD
Trådløst netkort: 802.11a/b/g/n/ac
Tilslutning: HDMI
USB: USB 3.1
Batteri: min. 10 timers batteri
Vægt: max 1.5 kg
Vi undersøger løbende om der er nogle gode tilbud på Chromebooks og når vi finder et godt tilbud på en Chromebook, så lægger vi et link op på forældreintra.
Har du/I spørgsmål til ovenstående eller i forbindelse med valg af computer, er I altid meget velkommen til at
kontakte undertegnede - meget gerne via intra eller på cj@rathlouskolen.com
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