Dyrøy kommune
Elvetun skole

Regler for utlån av iPad/lærebrett – Elvetun skole
Ved utlevering av personlig lærebrett til elevene på Elvetun skole, trår regelverket for utlån av
lærebrett automatisk i kraft. Reglene gjelder så lenge lærebrettet er i elevens besittelse.
Underforstått godtar låner og lånerens foresatte også skolens regler for bruk av lærebrettet.
Lærebrettet er Dyrøy kommunes eiendom og skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen, eller
når skolen ber om det.
1. Administrasjon
a) Skolen kan når som helst be om å få tilbake læringsbrettet. Eleven må i slike tilfeller
levere tilbake læringsbrettet ulåst. Lader er en del av lærebrettet og skal følge med.
b) Skolens ordensreglement gjelder også for denne låneavtalen.
c) Ifølge Skadeerstatningslovens §1-2 kan lånerens foresatte være pliktige til å betale
erstatning inntil 5000 kroner dersom læringsbrettet eller medfølgende utstyr ødelegges.
2. Praktisk bruk
a) Lærebrettet skal, som en lærebok, alltid være med til skolen.
b) Eleven må sørge for at lærebrettet hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes
gjennom hele skoledagen.
c) Beskyttelsesdekslet skal alltid være på. Tastatur og headsett skal oppbevares på skolen.
d) Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold på
læringsbrettet. Personlig data må derfor også lagres på annet sted enn på læringsbrettet.
e) All lagret data på læringsbrettet slettes ved innlevering.
3. Endring av regler
a) Regelverket vil ligge på Elvetun skoles hjemmeside og kan endres av kommunen dersom
en finner det nødvendig. Versjonen på nettsidene er til enhver tid gjeldende. Eventuell
endring av reglene varsles på kommunens nettside og gjennom skolens ordinære
kommunikasjonskanaler med foresatte/elever.
Skolen kan kreve læringsbrettet levert tilbake for godt eller for en periode hvis reglene brytes.

Dyrøy kommune
Elvetun skole

Praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån av lærebrett
Lærebrettet er kostbart, og elevene låner lærebrett, og øvrig tilleggsutstyr, gratis av Dyrøy
kommune.
For å sikre bevissthet og ansvarlighet i forhold til utlånet, har Dyrøy kommune utarbeidet en
praksis for erstatningsansvar. Praksisen er tilsvarende det andre kommuner benytter.
Elevene og foresatte har felles ansvar for å ta vare på og sørge for at lærebrettet er i orden og kan
brukes i opplæringen.
Dersom lærebrettet blir skadet, er følgende praksis utarbeidet:


Elev vil kunne være erstatningsansvarlig etter Lov om skadeserstatning § 1-1 for mistet
eller skadet lærebrett.



I de tilfeller der eleven har opptrådt uaktsomt eller forsettlig, vil kommunen kunne kreve
erstatning fra elevens foreldre etter Lov om skadeserstatning § 1-2.2



Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, og elevens alder og utvikling tilsier at
han/hun bør være klar over dette, vil skolen kunne kreve en egenandel på inntil kr 2 000,for utbedring/erstatning. Eks. er ved å kaste lærebrettet til en annen, bruk av lærebrettet
som «verktøy» eller leke, støtskader når deksel er fjernet etc.



Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter Dyrøy kommunes ordensreglement
for elever i grunnskolen.



Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres
Elvetun skole v/rektor.
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Kjøreregler for bruk av iPad/Lærebrett – Elvetun skole
Lærebrett er kostbart, og du som elev og dine foresatte har ansvar for å ta vare på og sørge for at
lærebrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. Kostnadene for innkjøp av lærebrettet,
tilleggsutstyr og alle installerte apper, dekkes i sin helhet av Dyrøy kommune.
Det er utarbeidet enkle kjøreregler for bruk av lærebrett, både i og utenom skoletid, for elevene i
1. - 10. årstrinn. Denne erklæring viser at både elev og foresatte er kjent med reglene.
Kjøreregler:












Jeg starter skoledagen med fulladet batteri på mitt lærebrett. Lading foregår alltid hjemme.
Mitt lærebrett har alltid dekslet på. Tastatur og headsett oppbevares på skolen.
Jeg legger alltid sekken med lærebrettet på det stedet det er bestemt at sekkene skal henge/
ligge. Dette gjelder før skolestart, etter skoleslutt og i friminuttene.
Jeg vet at lærebrettet lett kan gå i stykker og behandler det forsiktig. Dette gjelder på skolen,
i sekken til og fra skolen og når jeg bruker lærebrettet hjemme.
Jeg vet at vann kan skade lærebrettet. Min vannflaske er tom i ryggsekken og fylles på
skolen. Hvis jeg har vann i flasken er den i adskilt rom fra lærebrettet.
Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at
brudd på denne regel fører til at foresatte blir varslet.
Jeg låner ikke lærebrettet bort til andre.
Jeg vet at koden til mitt lærebrett er personlig og ingen andre skal kjenne koden.
Jeg vet at lærebrettet er skolens eiendom.
Jeg er godt kjent med ordensreglementet, som også omfatter bruk av digitale læremiddel.
Hvis det oppstår feil på lærebrettet, skal jeg melde dette umiddelbart. Ladere som ikke
virker, skal leveres tilbake til skolen for bytte og må under ingen omstendigheter kastes!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ klipp av og lever skolen

(Bruk blokkbokstaver)
ELEVENS NAVN:

____________________________________________

KLASSE:

____________________________________________

Jeg har satt meg inn i/mine foreldre har forklart meg, kjørereglene for bruk av lærebrett ved
Elvetun skole:
Sted/dato
…………………………………………………
Underskrift elev
Jeg bekrefter at mitt barn har satt seg inn i kjørereglene for bruk av lærebrett ved Elvetun skole:

………………………………………………………
Underskrift foreldre/foresatte

………………………………………………………

