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Vi mener, at Apple Distinguished Schools er nogle af de mest nyskabende skoler  
i verden. De er særlige undervisningssteder med dygtigt lederskab og kvalitet  
i undervisningen, hvor man fører vores vision for eksemplariske læringsmiljøer  
ud i livet. De bruger Apples produkter til at motivere og styrke eleverne på områder 
som kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning. Ledelsen på vores anerkendte skoler 
skaber miljøer, hvor eleverne synes, at det spændende at lære, hvor deres nysgerrighed 
stimuleres, og hvor læring – takket være Apples teknologi – er en personlig oplevelse 
for den enkelte elev. Vores anerkendte skoler er forbilleder for innovation  
i undervisningen.


Aktiviteter på Apple Distinguished Schools

I løbet af de to år, den er udnævnt, deler en Apple Distinguished School åbent sine positive resultater med 
andre inden for undervisningssektoren. Det sker ved, at den enkelte skole offentliggør sine historier og afholder 
besøg på skolen i samarbejde med Apples uddannelsesteams. Ved disse arrangementer fortæller skolelederne 
om deres vision for skolens ordning, og lærerne viser eksempler på, hvordan de bruger Apple-produkter og 
digitalt indhold til at skabe lærings- og undervisningsoplevelser, der virkelig gør en forskel.  

Særlige tilbud til skoleledere

Apple Distinguished School-ordningen giver skoleledere mulighed for at deltage i ledelsesarrangementer,  
indgå i dialog med eksperter og samarbejde med kolleger, der deler interessen for at opretholde et miljø med 
nyskabende læring og undervisning. 

Kendetegn for en Apple Distinguished School

Ledere, undervisere og andre involverede på en Apple Distinguished School har en klart formuleret vision 
for, hvordan et læringsmiljø med omfattende brug af teknologi hjælper dem til at opfylde deres mål for 
undervisningen. Skolelederne har identificeret de elementer, der er vigtige for en fortsat innovation og er 
med til at underbygge skolens vision – det gælder bl.a. kultur, sammenhold, kapacitet, fællesskab, økonomi 
og målbarhed. De er klar over, at fortsat innovation er en løbende proces, som kræver omhyggelig 
planlægning, øvelse og tilpasning hen ad vejen.  

Da det teknologiorienterede miljø på deres skole støtter den nyskabende brug af Apple-produkter, får lærere 
og elever hidtil uanede muligheder for at lære og undervise gennem mere givende oplevelser. 

Skolelederne offentliggør en Multi-Touch-bog med deres erfaringer om, hvordan lærere og elever bruger 
Apples produkter og tjenester i det fortsatte arbejde med at skabe innovation i læringen, undervisningen og 
selve skolemiljøet. 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Krav til en Apple Distinguished School

Følgende krav skal opfyldes, før I kan blive en Apple Distinguished School: 
• En 1-til-1-ordning med Mac eller iPad for elever og undervisere har været indført i mindst to skoleår.  

Alle eleverne på jeres skole bruger Apple-enheder som deres primære enhed til læring. Alle lærerne  
på jeres skole bruger Apple-enheder som deres primære enhed til undervisning. 

• Lærerne og eleverne kan vise, hvordan deres optimale måder at lære og undervise på er i konstant 
udvikling ved hjælp af Apples teknologi.  

• Underviserne sørger for, at Apples apps og programmer til kreativ produktion (Fotos, iMovie, GarageBand, 
Pages, Keynote, Numbers og iBooks Author), læringsapps i App Store, bøger i iBooks Store og 
læringsmaterialer i iTunes U integreres i læseplanerne i væsentligt omfang.  

• Lærerne har en høj grad af kompetence i brugen af Apple-produkter. På grundskoler og 
ungdomsuddannelser i Danmark skal 75 procent af lærerne på den enkelte skole anerkendes som  
Apple Teachers forud for Apple Distinguished School-ansøgningsfristen. På videregående uddannelser 
anbefales det, at underviserne har Apple Teacher-anerkendelse. Læs mere om, hvordan man bliver  
Apple Teacher, på www.apple.com/dk/education/apple-teacher. 

• Elevernes fremgang dokumenteres gennem skolebaserede researchmetoder, som måler  
forbedringerne fra år til år samt ordningens bæredygtighed. 

Fordele 
Der er følgende fordele ved at blive Apple Distinguished School: 
• Bevis og banner, der viser anerkendelsen som Apple Distinguished School 
• Grafik med ordningens logo til brug på skolens website og i trykte materialer 
• Brev med lykønskning fra Apple 
• Skabelon til pressemeddelelse til lokal kommunikation 
• Skolen kommer i betragtning til præsentation i Apples kommunikationsmaterialer 
• Skolelederne kan indgå i dialog med eksperter og samarbejde med kolleger 
• Muligheder for at deltage i arrangementer med besøg i en Apple-butik i lokalområdet (hvor dette  

er tilgængeligt) 

Institutionens ansvarsområder 
Apple Distinguished Schools er forpligtet til følgende:  
• Villighed til at deltage i arrangementer med besøg på skolen, som afholdes med hjælp fra Apple 
• Villighed til at udgive skolens succeshistorie i form af en Multi-Touch-bog 
• Villighed til at indgå i dialog med ligesindede ledere fra andre Apple Distinguished Schools  

over hele verden 
• Villighed til at dele oplysninger om gode erfaringer og dokumentation for elevernes faglige succes 

Invitation til Apple Distinguished School-ordningen

Apple Distinguished School er en ordning for inviterede skoler, der opfylder de gældende kvalifikationskrav. 
Udnævnelsen gælder i to år med mulighed for fornyelse derefter.  
• Grundskoler og ungdomsuddannelser. Inden for perioden med egen nominering kan skoleledere  

fra grundskoler og ungdomsuddannelser – private såvel som offentlige – anmode om en invitation  
til at ansøge om anerkendelse som Apple Distinguished School. Anmodningerne bedømmes ud fra 
kvalifikationskravene, og derefter vil kvalificerede skoler modtage en invitation til at ansøge om 
anerkendelsen. Ansøgningerne sker i form af en Multi-Touch-bog, som skal udarbejdes i iBooks Author. 

• Videregående uddannelsesinstitutioner. Kontakt din lokale Apple-uddannelsesrepræsentant på for få 
mere detaljeret information om ordningen, krav, omfattede lande og deadlines. 

Apple Distinguished School-ordningen er i øjeblikket tilgængelig i Australien, Brasilien, Canada, Kina, 
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hongkong, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Mexico, Holland,  
New Zealand, Filippinerne, Rusland, Spanien, Singapore, Sydafrika, Sverige, Thailand, Vietnam, Tyrkiet,  
Forenede Arabiske Emirater, USA og Storbritannien.
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