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AVTALE  OM  UTLÅN  AV NETTBRETT  TIL ELEVER  I  FAUSKE  KOMMUNE 

 
Elevens navn:     Skole: Vestmyra skole 

Serienummer på iPad:            Fra: 2020 

 

Praktisk bruk 

1. Nettbrettet med lader og beskyttelsesdeksel er skolens eiendom i hele utlånsperioden. 

2. Nettbrettet er personlig og skal ikke lånes ut til andre. 

3. Beskyttelsesdekselet skal alltid være på nettbrettet. 

4. Nettbrett skal være med på skolen hver dag. 

5. Nettbrettet skal lades hjemme, og ha mist 80% batteri når det kommer til skolen. 

6. På skolen skal nettbrettet være koblet til skolens trådløse nettverk. 

7. I friminutt,og når nettbrettet ikke benyttes på skolen skal det oppbevares etter skolens anvisning. 

 

Administrasjon av nettbrett 

8. Bare skolen kan administrere IKT-utstyr. Herunder legge inn og fjerne applikasjoner (apper) og 

utføre service på nettbrettet. 

9. Skolen kan når som helst be om å få nettbrettet tilbake av tekniske eller praktiske årsaker. 

10. Skolen tar ikke ansvar for tap av data på nettbrettet og forbeholder seg retten til å slette innhold på 

nettbrettet. 

11. Dersom eleven misligholder denne avtalen,eller på andre måter misbruker nettbrettet, kan skolen 

innskrenke elevens rett til å bruke og/eller oppbevare nettbrettet. Undervisningsopplegget vil bli 

tilpasset deretter. 

 

Andre regelverk 

12. Ved denne låneavtalen gjelder også «IKT- reglement for Fauske skolene». 

 

Tap og skade av utstyr (nettbrett, lader med kabel og deksel) 

13. Hvis utstyret blir skadet plikter eleven, eller foreldre å informere skolen så snart som mulig. 

14. Elev kan bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet utstyr. Fauske kommune har valgt en 

egenandel oppad til kr 1000 ved uhell. Full erstatning ved overlagt handling. 

15. Dersom nettbrettet blir stjålet skal tyveriet politianmeldes. Kopi av anmeldelsen leveres skolen 

ved rektor. 

 

Tilbakelevering av nettbrett 

16. Nettbrettet leveres tilbake til skolen med utlevert tilbehør når skolen ber om det. 

17. Nettbrettet skal leveres tilbake ulåst (uten passord eller pinkode). Eleven må selv sørge for at 

nødvendig informasjon er lagret eksternt ved tilbakelevering.  

 

Jeg har satt meg inn i / mine foreldre har forklart meg regler og ansvar for lån og bruk av nettbrett. 

Jeg har mottatt nettbrett med beskyttelsesdeksel og lader. 

 

Sted og dato: ________________________  Underskrift elev: ___________________________ 

 

Jeg bekrefter at jeg/vi  og mitt/vårt barn har satt seg inn i reglene nevnt ovenfor i avtalen, inkludert 

reglene for lån og bruk av nettbrett. Mitt/vårt barn har mottatt nettbrett med beskyttelsesdeksel og 

lader. 

 

Underskrift foresatte: ________________________________________ 


