
 

 
 

 

 

Straume skole 

  

Postadresse: Epostadresse: Telefon: Bankkonto: 
Veaveien 50, 8475 Straumsjøen post@boe.kommune.no 76114200 4599 05 00545 
Besøksadresse: 
Veaveien 25 

Web adresse: 
www.boe.kommune.no 

 Organisasjonsnummer: 
945 452 676 

    

 

Foreldre/foresatte 
 
    
  
 
Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/2050-1 SB.STR/ARER 07.09.2020 

 

Kontrakt iPad for:________________________________ 
 
Elev og begge foresatte må skrive under på denne avtalen før eleven får utdelt sin iPad. 
 1. Allerede etablert ordensreglement  

 Skolens generelle ordensreglement gjelder også for denne låneavtalen. 

 2. Administrasjon  

 iPaden kommer ferdig konfigurert og du kan ikke legge til egen Apple-ID eller legge til eller 

fjerne apper  

 Kommunen avgjør hvor stor kontroll skolen og du skal ha over oppsett på iPaden  

 Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske årsaker  

 På skolen skal iPaden være koblet til kommunens trådløse nett 

3. Praktisk bruk  

 Ipaden skal alltid være med på skolen  

 Eleven må sørge for at iPaden har nok batteri til å benyttes gjennom hele skoledagen 

uten å lades underveis (80 % når eleven kommer på skolen) 

 Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med skal alltid være på  

 Drikkeflaske og matpakke må oppbevares separat fra iPaden  

 Tap og mangler skal umiddelbart meldes til skolen 

 Det er ikke lov å laste ned ulovlig materiale fra Internett, som pornografisk, rasistisk eller 

annet materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk  

 iPaden skal brukes til skolerelaterte aktiviteter og det er læreren som styrer når iPaden 

er i bruk eller ikke  

4. Tap og skade av nettbrett 

 Du og dine foresatte har ansvar for iPaden og tilbehør så lenge du er elev i Bøskolen. Den er 

ditt arbeidsverktøy, og dersom den ødelegges eller blir borte på grunn av hærverk eller 

uvøren bruk har dere erstatningsansvar for maskinen og tilbehør. 

 

Ipaden skal ligge på skolen i alle ferier. Ved å signere nedenfor godkjennes lånevilkår og vi bekrefter å 
ha mottatt en iPad med beskyttelsesdeksel, lader og ladekabel.  
 
 

 

 



Side 2 av 2 Sensitivity: Internal 

Dato: ________________________ Eleven kan ta med seg iPaden hjem: JA NEI  

Underskrift foresatte 1: ________________________________________________________ 

Underskrift foresatte 2: ________________________________________________________ 

Underskrift elev: ________________________________________________________ 

 

Med vennlig hilsen 

 
Alice Ramberg Eriksen 
rektor 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
  



Side 3 av 3 Sensitivity: Internal 

Regler for bruk av iPad 

1. Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at brudd på 

dette fører til inndragelse av iPad og at foresatte blir varslet.  

 

2. Jeg publiserer aldri bilder, video eller lydopptak uten skriftlig tillatelse fra lærer eller foresatte. 

Dette gjelder alle typer bilder, video eller lydopptak, og gjelder selv om den du har tatt bilde, video 

eller lydopptak av, sier det er greit. Jeg vet at brudd på dette fører til inndragelse av iPaden, at 

foresatte blir varslet og det kan føre til anmeldelse til politiet.  

 

3. iPaden kan brukes av eleven på fritiden, men er skolen sin eiendom og skal brukes som et 

læringsverktøy. Innhold som man ikke ønsker at foresatte, lærer eller assistent skal se, skal ikke 

lagres på iPaden. Foresatte, lærer og assistenter kan til enhver tid be om å få se innholdet på iPaden.  

 

4. Jeg har beskyttelsesdekselet på iPaden hele tiden.  

 

5. Jeg vet at iPaden lett kan gå i stykker, og behandler den forsiktig. Dette gjelder på skolen, i sekken 

til og fra skolen og når jeg bruker den hjemme.  

 

6. Jeg låner ikke iPaden bort til andre. iPaden kan inndras ved regelbrudd. I slike tilfeller får elevene i 

utgangspunktet bruke iPaden i skoletimene, men må gjøre hjemmearbeid på papir. Hvis dette ikke 

fungerer, kan også skolearbeidet måtte gjøres på papir. Brudd på regel nummer 1 og 2 fører til 

direkte inndragelse. Det er opp til kontaktlærer å avgjøre hvor lenge den skal være inndratt, og skal 

informere foresatte om dette  

 

Eleven og elevens foresatte er ansvarlige for de krav av rettslig og økonomisk art som 

rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder 

nedlastning og bruk av piratkopiert programvare, opphavsbeskyttet film, musikk o.l. 

 

 

 

  



Side 4 av 4 Sensitivity: Internal 

Regler i klasserommet 

iPaden skal behandles med varsomhet. Det betyr at eleven må bære maskinen med begge hender og 

gå rolig. 

 iPaden skal behandles slik:  

 alltid sette iPaden forsiktig fra seg slik at den ikke utsettes for dunk og støt som kan 

ødelegge harddisken  

 alltid forsikre seg om at ledningen til laderen ligger slik at ingen kan snuble i den 

 alltid plassere iPaden på et flatt og stødig underlag  

 aldri plassere iPaden på gulvet.  

 Det er heller ikke tillatt å spise eller drikke i nærheten av iPaden. 

 Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med skal alltid være på. 

 

 
 
 
 
 
 


