
 

Ansvar og etik - udlån til elev/forældre     
 
 
For at give en langtidssyg/fraværende elev i klassen mulighed for at være en del af 

klassens sociale liv og følge den daglige undervisning, udlåner Skolen OUH på H.C. 

Andersen Børnehospital, den bevægelige robot Beam. Robotten vil i en given 

periode repræsentere jeres barn i skolen. 

 

“Robot i Skole” er et pilotprojekt, der foregår i samarbejde mellem Skolen OUH, 

(administreret af Provstegaardskolen) og robotvirksomheden Beam Robots. 

Robotten skal ses som et supplement til sygeundervisning i hjemmet samt 

undervis-ningen på sygehuset. 

 

Robotten kan styres af jeres barn, der enten opholder sig hjemme 

eller på hospitalet. Det fremgår tydeligt med lyd og bevægelse, at 

barnet tænder for robotten (beamer ind me d lyd). Video og lyd 

streames krypteret efter høj militær standard og lagres således 

hverken af firmaet Blue Ocean robotics eller i elevens device (PC, 

Ipad, mobil). 

 

Robotten bør i videst muligt omfang betjenes af barnet selv, hvor 

kommunikationen mellem barnet, læreren og klassekammeraterne 

bør foregå ved hjælp af hovedtelefoner/ headset monteret til den device, der 

benyttes. Klassen er elevernes private rum på samme måde, som hvis jeres barn 

havde været fysisk tilstede. For at lærerne eller andre børn i klassen ikke skal føle 

sig overvåget af jer som forældre, aftales det med barnets lærere, hvilke fag/timer 

barnet deltager i. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at der i undervisningen vil blive brugt en kørende 

video-robot, og at denne vil blive brugt med respekt for elever og lærere i klassen, på 

samme måde som, hvis mit/vores barn selv var i skole. 

 

Med underskrift bekræftes det samtidigt, at du/I har fået udleveret flg.:   

 

● transportkasse indeholdende robot, lader, tastatur og vejledning som skal 

leveres til hjemskolen.  

 

● Hjemmet/barnet har fået udleveret en pc, mus, headset samt et cover hertil. 

 
 
 
d. _________ 20_____ og returneres igen til Skolen OUH d. _________ 20_____. 
 

 

Hvis aftalen groft misligholdes vil de udleverede effekter blive afhentet med dags 
varsel. 
 
 

 

Dato:______________ Sted:__________________________________ 
 

Navn:______________________________________________________________
_ 
 

Underskrift:__________________________________________________________ 


