Låneavtale for iPad
1-3 dager etter at denne avtalen er signert vil dere motta iPad, Otterbox (deksel) samt ladeadapter
og kabel. Vi vil be om en skriftlig bekreftelse på at dere har mottatt utstyret. Denne sendes hjem
sammen med iPaden og skal returneres skolen neste dag.
Denne iPaden skal brukes av ……………………………………………… til skolearbeid som en personlig iPad i
skoleåret 2022/2023 og ut tida vedkommende er elev ved Ringebu ungdomsskole. iPaden er leaset
av Ringebu kommune og tilhører Atea. Enheten skal leveres tilbake til skolen ved slutten av hvert
skoleår. Enheten leveres ut igjen ved skolestart.
Følgende regler gjelder for lån av iPad:
1. Allerede etablert regelverk
a. Ringebu kommunes ordensreglement, samt kommunens utfyllende reglement for bruk av
digitalt utstyr. Disse dokumentene ligger lett tilgjengelig under fanen planer og dokumenter
på skolens hjemmeside.
2. Administrasjon
a. Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsettet
på iPaden. Når iPaden deles ut, har nettbrettet et fastsatt oppsett, men det må forventes at
dette vil kunne endre seg i løpet av iPadens lånetid.
b. Skolens administrasjonssystem av iPader kan overstyre personlige innstillinger. Apper som
skolen bruker i opplæringen er risikovurdert og i tråd med gjeldende regler og forskrifter.
c. 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 annen
autentiseringsmetode).
3. Tap og skade av nettbrett
a. Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende etter Skadeerstatningslovens § 1.1 og 1.2. Ringebu
kommunes praksis for erstatningskrav knyttet til utlån av skolemateriell er nedfelt i
kommunalt ordensreglement.
Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer. Ett til låntaker og ett som skal returneres til skolen i
kvittert stand. Ved å signere nedenfor bekrefter vi å ha lest og forstått denne låneavtalen for iPad i
sin helhet. Vi har også lest og forstått det kommunale ordensreglementet samt det utfyllende
reglementet for bruk av digitale enheter.
Foreldre/foresatte signerer på vegne av sitt barn fram til og med 4. årstrinn. Elever fra og
med 5. årstrinn signerer sammen med sine foreldre/foresatte.

……………………………………………….
Elevens signatur

……………………………………………………...............................
Foreldre/foresattes signatur

