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Regler for lån og bruk av iPad på DUB 

Generelt om lån av iPad 

• iPaden er skolens eiendom, og skal behandles etter de regler for bruk som skolen fastsetter.   

• Det er lærer som bestemmer når og hvordan iPaden skal brukes.  

• Lærer har tilgang til å administrere/styre elevenes iPad i undervisningen.  

• Det er ikke lov å laste ned egne apper på iPaden.   

• iPaden skal alltid være inne i beskyttelsesdekselet, både på skolen og hjemme. 

• iPaden skal ikke lånes ut til andre.   

• Det er ikke lov å spise eller drikke mens man bruker iPaden 

• Foreldre/foresatte er erstatningsansvarlige ved skade på iPad eller tastatur utover normal 

slitasje. 

Bruk 

• iPaden skal alltid være med på skolen. 

• iPaden skal alltid være oppladet ved skoledagens start.   

• iPaden skal kun brukes til skolearbeid i skoletiden.  

• Når iPaden ikke er i bruk i undervisningen, kan lærer bestemme at den skal ligge i sekken. 

• Det er aldri lov å ta bilder/video av medelever/ansatte uten tillatelse fra lærer, og den/de skal 

tas bilder av. 

• iPaden skal ligge forsvarlig i sekken i friminuttene når den ikke er i bruk. 

• iPaden skal alltid ligge i sekken til og fra skolen og behandles med forsiktighet. 

• iPaden skal ligge på skolen i sommerferier. 

Internett 

• På skolen skal iPaden være koblet til skolens trådløse nett.  

• Det er kun tillatt å bruke internett med lærers samtykke. 

• Det er kun tillatt å besøke nettsteder som har med skolearbeidet å gjøre. 

Konsekvenser ved brudd på reglene  

• Den enkeltes iPad kan bli blokkert for nettilgang.  

• Installerte apper kan bli slettet uten varsel. 

• Eleven kan miste muligheten til å ta med iPaden  hjem for kortere eller lengre perioder. 

• Dersom eleven ikke forholder seg til reglene, kan iPad bli inndratt.  

• Eleven kan ellers bli møtt med andre sanksjoner i henhold til skolens ordensreglement. 

Eleven og foresatte har et spesielt aktsomhetsansvar i forhold til skade og tap som gjelder åpenbar 
uaktsomhet. I slike tilfeller vil det kunne kreves erstatning av elevens foresatte på lik linje med annet 
skolemateriell som ødelegges. I følge skadeerstatningsloven § 1.2 kan foreldre holdes økonomisk ansvarlig. 
Ved alle typer skader eller tyveri vil det bli en sak ved skolen der det undersøkes hva som har skjedd og 
vurderes hvor ansvaret for hendelsen ligger.   
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Erstatning av ødelagt eller mistet iPad, tastatur eller lader 

 

Erstatningsansvaret blir vurdert ut fra hvert enkelt tilfelle og har tre nivå. I alle tilfeller av 

skade, om det skjer på skolen eller hjemme, skal eleven fylle ut skademeldingsskjema med 

underskrift av foreldre/foresatte og elev. Vurdering blir i hovedsak gjort ut fra aktsomhet i 

skadeøyeblikket.  

Erstatningssummene blir som følger skoleåret 2021-2022: 

 

1. iPad, tastatur eller lader blir frastjålet eller ødelagt ved et uhell: 
Eleven/foresatte får ingen regning  

 

2. iPad, tastatur eller lader blir frastjålet eller ødelagt ved en viss grad av uforsiktighet:  

Eleven/foresatte får regning på kr. 500 

 

3. iPaden blir ødelagt eller mistet ved stor grad av uansvarlig bruk:  

Eleven/foresatte får regning på kr. 1500 

 

4. iPaden blir ødelagt med vilje:  

Eleven/foresatte får regning på kr. 2000 

 

 

 

Vi bekrefter med dette at vi har lest informasjonen om regler for bruk av iPad , og godtar regelverket 

og erstatningsplikten som følger av denne.  

Sted:____________________Dato:_____________ 

 

Underskrift foresatt:_____________________________________________________________  

Underskrift elev: ___________________________________________Klasse:________________  


