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Avtale om utlån av iPad til elever på 6.trinn på Huseby skole 

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

a. Skolens / kommunens generelle ordensreglement gjelder også for denne 
låneavtalen. 
 
 

2. Administrasjon 
a. iPaden kommer ferdig konfigurert og du kan ikke legge til egen Apple-ID eller legge 
til eller fjerne apper. 
b. Kommunen avgjør hvor stor kontroll skolen og du skal ha over oppsett på iPaden. 
c. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 
årsaker. 
d. På skolen skal iPaden være koblet til kommunens trådløse nett. 
 
 

3. Praktisk bruk 
a. iPaden skal alltid være med på skolen. 
b. iPaden er personlig og skal ikke lånes ut til andre. 
c. Du må sørge for at iPaden har nok batteri til å kunne benyttes gjennom hele 
skoledagen uten å måtte lades underveis. 
d. Beskyttelsesdekslet som iPaden leveres med skal alltid være på. 
e. Drikkeflaske må oppbevares separat fra iPaden. 
f. Tap og mangler skal umiddelbart meldes til skolen. 
g. 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. 
h. 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 
a. Du og dine foresatte har ansvar for iPaden og tilbehør så lenge du er elev på 
Huseby skole. 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. 
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Elev _________________________________________________________________ 
 
har læringsbrett med ID HUS-elev ______  
 
og serienummer _______________________________________________________  
 
til lån i skoleåret 2018/19. 
 
 
Ved å signere dette skrivet, bekrefter vi å ha mottatt iPad med beskyttelsesdeksel, lader og 
ladekabel, og godkjenner bruk i henhold til avtalen. Vi bekrefter også at eleven har lest / blitt 
gjort kjent med gjeldende regler. 
 
 
Dato: 

 

 

 

______________________________________________________ 

Foresattes signatur 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Elevens signatur 


