Bøger, undervisningsmaterialer m.v. til elever på SOSU Nord pr. 1.
januar 2019
Bøger:
Grundforløb 1 og 2:
Der udleveres e-nøgler til de bøger, der anvendes i undervisningen, og gives adgang til
relevante portaler. Elever med særlige behov kan låne fysiske bøger via biblioteket efter
henvisning fra læsevejleder.
Ønsker du som elev bøger, som du kan understrege og notere i, anbefaler vi, at du selv
køber de nødvendige bøger.
Hovedforløb:
Der udleveres e-nøgler til de bøger, der anvendes i undervisningen, og gives adgang til
relevante portaler. Elever med særlige behov kan låne fysiske bøger via biblioteket efter
henvisning fra læsevejleder.
Ønsker du som elev bøger, som du kan understrege og notere i, anbefaler vi, at du selv
køber de nødvendige bøger.

Elektronisk udstyr:
Ipads:
SOSU Nord er en digital erhvervsskole, og vi benytter ipads i undervisningen på både
grundforløb og hovedforløb.
Eleven kan medbringe deres egen ipad, som kobles på skolens MDM-system. Ipaden skal
minimum svare til iPad 32GB WiFi (2018), eller hvis den er ældre kunne køre styresystem IOS
10.0
Medbringer eleven ikke egen ipad, kan eleven låne ipad af SOSU Nord mod depositum
på 2.000 kr.
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Overgangsordning:
Elever på grundforløb 2, der får nuværende har en udlånt ipad fra SOSU Nord skal
aflevere denne ved afslutning af grundforløb 2. Der vil efterfølgende kunne lånes ny ipad
mod depositum på 2.000 kr. ved start på hovedforløb pr. 1. januar 2019.

Computer og andre tablets:
En del elever har et ønske om at benytte computer eller andet elektronisk udstyr i
forbindelse med større skriftlige opgaver etc.
SOSU Nord anbefaler elever, der har dette behov, selv at anskaffe en computer / tablet.
Der kan i mindre omfang lånes computer på skolen (én dags lån).
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Regelgrundlag:
(Uddrag af brev fra Undervisningsministeriet af 9. marts 2018):

De sammenhængende gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser
Undervisning er som udgangspunkt vederlagsfri for eleverne.
Dette gælder både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
Institutionen skal stille de undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, til rådighed for
eleverne uden betaling.
De relevante bestemmelser herom i lovgivningen er følgende:
§ 46, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, (AGV-loven)
§ 37 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 29. november
2017, som fastsætter, at for undervisning efter lov om de gymnasiale uddannelser gælder § 46, stk. 1-8, i lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
§ 19 a i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, (herefter benævnt
erhvervsuddannelsesloven)
Undervisningsministeren er dog bemyndiget til, som en afgrænset undtagelse til hovedreglen om, at
undervisningen og undervisningsmidler er vederlagsfri, at bestemme, at eleverne i begrænset omfang selv
anskaffer undervisningsmidler. Betaling for fotokopier til undervisningsbrug kan fastsættes som en
gennemsnitsbetaling for institutionens elever eller for grupper af elever på institutionen.
Undervisningsministeren har udmøntet bemyndigelsen ved:
Bekendtgørelse nr. 1711 af 20. december 2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i
de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne
Bekendtgørelsens § 1, stk. 2, fastsætter, at omfanget af egenbetalingen for undervisningsmidler ikke kan
overstige 2.500 kr. for en elev i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.
Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, træffer institutionen efter drøftelse med eleverne afgørelse om, hvilke
undervisningsmidler, jf. stk. 2, eleverne selv skal anskaffe, når bemyndigelsen i § 1, stk. 2, er anvendt.
Bestemmelsen indeholder en betingelse om, at undtagelsen kun kan anvendes for undervisningsmidler, som
eleven selv, og uafhængigt af institutionen, ville kunne anskaffe sig. Dette gælder også elektronisk
undervisningsmateriale.
Dette udelukker dog ikke, at institutionen anviser eller formidler indkøbet af det pågældende
undervisningsmiddel. Institutionen kan således lovligt tilbyde eleverne at købe nærmere bestemte
undervisningsmidler af institutionen, som institutionen har bestemt, at eleverne selv skal anskaffe.
Institutionen er ikke forpligtet til dette. Eleverne kan heller ikke forpligtes til at købe sådanne
undervisningsmidler af institutionen.
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Institutionen kan anbefale elever selv at anskaffe sig nødvendige undervisningsmidler. Såfremt eleverne ikke
gør dette, skal skolen tilbyde udlån til eleverne. Skolen har mulighed for at opkræve et depositum, som
tilbagebetales til eleverne efter endt lån. Institutionen er forpligtet til at oplyse elever om lånemuligheden og
opkrævning af et evt. depositum.
Bekendtgørelsen regulerer ikke forholdet mellem arbejdsgiveren og eleven i praktikperioder, men udgiften
til eventuelle arbejdsredskaber forventes at blive betalt af arbejdsgiveren. Dette fremgår bl.a. af
overenskomsterne på de relevante uddannelsesområder.
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