
Markedet for it-udstyr er enormt og uigennemskueligt for de fleste.  Derfor er det umuligt entydigt at anbefale 
den ene eller anden maskine. Desuden er diskussionen om iPad/Tablet kontra pc i skolesammenhæng ende-
løs. 
 
iPad/Tablet er god til netsurfing, pc bedst at læse og skrive på. Derfor anbefaler skolen pc til skolebrug. 
 
Alle pc’er, der kan købes i dag, lever til fulde op til de krav, som undervisningen stiller. Vær helt sikker på, at 
der er USB-udgang og netværkskort. Maskinen skal være robust , og det er en god ide at investere i en taske. 
 
Pc’en skal have en tastatur– og skærmstørrelse, der gør arbejdet ved pc’en behageligt. En skærmstørrelse på 
ca. 15” er tilstrækkelig. 
 
De fleste pc’er leveres med Windows styresystem. Dette indeholder ofte Officepakken i lightudgave. Den kan 
være tilstrækkelig i 5. og 6. klasse. En fuld Officepakke (Student) indeholder licenser til 3 maskiner. Vær op-
mærksom på, at skolen giver alle elever licens til Microsoft Office 365 i det kommende skoleår. 
 
Man kan gratis downloade programmet Libra Office (tidligere Open Office) Det minder meget  om Windows 
Office, men der er dog nogle begrænsninger, som giver problemer. I undervisningen bruger lærerne Windows 
Office. 
 
Stort set alle elever tager pc’en med hjem hver dag. Men ønsker en elev, at pc’en skal blive på skolen, sørger 
vi for et aflåseligt skab. 
 
De billigste tilbud på computer findes formodentlig på nettet eller i tilbudsaviser fra diverse butikskæder. Garanti 
og service bør sammen med prisen indgå i overvejelserne. 
 
Der vil ofte være mulighed for teknisk hjælp til de mest almindelige pc-problemer. 
 
Kontakt os på privatskole@hindholm for evt. spørgsmål om anskaffelse og brug af egen computer. 
 
 

I forbindelse med nyanskaffelse af pc til skolebrug på Hindholm Privatskole, anbefales der at købe pc med 
følgende minimumsbestykning: 
 

KOMPONENT   KRAV 

Computer og processor  1,7 gigahertz (GHz) eller hurtigere x86-bit eller x64-bit Dual-Core processor 
Hukommelse    4 GB RAM (32-bit), 6 GB RAM (64-bit) 
Harddisk    300 GB harddisk 
Skærm    15,6 tommer 
Operativsystem   Windows 7 eller Windows 8 
CDROM drev.   Ikke et krav. Eksternt drev kan tilsluttes/tilkøbes hvis det bliver nødvendigt. 
Andet     Større = bedre. 

 Hurtigere processor (GHz) og mere hukommelse (RAM) giver hurtigere compu
- tere. 64-bit processor er hurtigere end 32-bit.  
 Quad-core processor (4 kerner) er bedre end Dual-core (2 kerner) 
 Større skærm giver bedre billede og overblik. 
 Se også på batterilevetid. 


