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Nu kommer "paddorna"
Under den här veckan kommer flera leveranser av iPads till Lidköpings
grundskolor. Under tisdagen delar Rudenschöldskolan ut 250 surfplattor till
elever i årskurs sju och åtta. Dalängskolan förser personalen med cirka 50
iPads och Majåkerskolan tar emot ett tjugotal surfplattor till både elever och
personal. Totalt kommer 1 000 iPads att levereras till förskolor och skolor
under 2012.
- Det känns väldigt spännande och vi hoppas att det här öppnar upp en ny
värld av kunskapsinhämtning, säger Ann-Catrin Rundkvist, rektor på
Rudenschöldskolan. Till en början behöver eleverna lära känna surfplattorna.
Men på sikt ser vi iPadsen som ett pedagogiskt arbetsredskap för att hämta

information, skapa presentationer och arbeten och för att kommunicera med
varandra och med lärarna.
Surfplattorna leasas av företaget LIN Education som också håller i
kompetensutveckling av personalen. I maj månad kommer nästa leverans till
Lidköping. Då är det cirka 600 iPad 3 som levereras till flera förskolor och
grundskolor.
I den nya läroplanen ställs krav på att eleverna ska ha tillgång till digitala
verktyg och surfplattorna kommer att komplettera de 1 500 bärbara datorer
som redan finns inom förskolor och grundskolor i Lidköping i dag.
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Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 38 000 invånare och ett vackert läge vid
Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och
berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja
till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.
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