For foresatte:
Lån av iPad i SÅTEskolen.

Denne avtalen gjelder lån av iPad for elev: ______________________________________________________________
Vi er underforstått med at denne iPaden skal brukes av mitt barn til skolearbeid som en personlig
iPad i SÅTEskolen. iPaden er skolens sin eiendom og skal leveres tilbake ved skoleårets slutt.
Følgende regler gjelder for lån av iPad:
Allerede etablert regelverk
a. Den enkeltes skole/kommunes ordensregler gjelder også for denne låneavtalen
b. Hvis låntaker har inngått «Elevavtale om bruk av IKT i SÅTE», gjelder avtalen også for lån av iPad.
Administrasjon
a. Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett
på iPaden. Når iPaden deles ut, har nettbrettet et fastsatt oppsett.
b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske årsaker.
Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden ulåst (uten passord eller pinkode)
Praktisk bruk
a. iPaden skal alltid være med på skolen.
b. Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele
skoledagen uten å måtte lades opp underveis.
c. iPaden skal alltid oppbevares på det stedet skolen har anvist at iPaden kan oppbevares før
skolestart og i friminuttene.
d. Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med skal alltid være på.
e. Apper skolen installerer på iPadene kan ikke fjernes. Elevene kan ikke bruke Apple Store.
f. På skolen skal iPaden være koblet til skolens lokale trådløse nettverk.
Tap og skade av nettbrett
Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende etter Skadeserstatningsloven.
Ved forsettlig eller uaktsom skade på skolens eiendom og utstyr vil eleven, i tillegg til å bli ilagt
sanksjoner etter reglementet her, også kunne bli erstatningsansvarlig, jfr. skadeerstatningslovens § 1-1.
Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2.
1. Elev vil ved skade normalt bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet nettbrett dersom
skade/tap skyldes uaktsomhet. Eksempler på dette er: miste Ipaden i bakken, søle til med vann e.l.
I disse tilfellene kan skolen kreve egenandel på inntil kr 1500,- for utbedring/erstatning.
2. Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, f.eks. bruk av nettbrett som «ping-pong racket»,
grave med i sand, kaste nettbrett til en annen, vil erstatningsansvaret vurderes i.h.h.t
skadeerstatningslovens § 1-1. I de tilfeller der barnet blir ansvarlig vil kommunen vurdere
foreldrenes erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens § 1-2.2.
Utlånsavtale og kjøreregler for bruk av iPaden ligger tilgjengelig på http://www.sateskole.no.
Ved å signere nedenfor, bekrefter vi å ha mottatt en iPad med beskyttelsesdeksel, lader og
ladekabel.
Jeg/vi bekrefter også at jeg/vi er også kjent med elevens kjøreregler.
Dato:

Foresatte(s) underskrift

