Avtale om lån av nettbrett
Introduksjon
Dette skjemaet må fylles ut og signeres av en foresatt før eleven kan ta i bruk nettbrett. Hvis du
har flere barn som mottar nettbrett må du fylle ut et skjema for hvert av dem.
Samtykke til behandling av personopplysninger ved lån av nettbrett
Vi informerer om at du må gi samtykke til punktene under for at eleven skal få utlevert
nettbrett. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake ved å kontakte skolen.

Jeg samtykker til at Lørenskog kommune:
lagrer personopplysinger om elev sammen med serienummer på nettbrettet for å vite hvem som
disponerer det.

kan benytte sporingsfunksjonen på nettbrettet til å finne GPS-posisjonen ved tap eller tyveri av
nettbrettet.
kan bruke kontrollsystemer for å avdekke sikkerhetsbrudd og lovbrudd ved bruk av nettbrettet, gjennom
å kontrollere besøkte nettadresser og nedlastet data.
kan fjernslette alle lagrede data på nettbrettet ved tap eller tyveri.
Informasjon
Elevens personnummer

Elevens fornavn

etternavn

Hvilken skole går eleven på?
Hvilken klasse går eleven i?

Foresatt 1 fornavn

etternavn

Foresatt 1 fødselsnummer

Godkjenning av avtalen
Ved å krysse av her og signere, bekrefter vi å ha gjort oss kjent med innholdet i avtalen på neste
side.

-------------------Dato

-------------------------------------------------Signatur
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Avtalen
Avtale om lån av nettbrett
Denne avtalen gjelder nettbrett (inkludert lader og deksel) som skal brukes av eleven til skolearbeid
som et personlig verktøy. Nettbrettet er Lørenskog kommune sin eiendom og skal leveres tilbake ved
slutten av skoleåret eller når eleven bytter skole.
Følgende regler gjelder for lån av nettbrett:
1. Allerede etablert regelverk
a. Lørenskog kommunes ordensregler gjelder også for denne låneavtalen

b. Kommunen har rett til å sperre tilgang til bruk av kommunens nett og evt inndra nettbrettet om det blir
oppdaget misbruk eller annet straffbart/ulovlig handling i henhold til ordensreglementet eller norsk lov.
2. Administrasjon
a. Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett på
nettbrettet. Når nettbrettet deles ut, har det et fastsatt oppsett, men det må forventes at dette vil kunne
endre seg i løpet av prosjektets løpetid. Apper som skolen bruker i opplæring er risikovurdert og i tråd
med gjeldende regler og forskrifter.
b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake nettbrettet av tekniske eller praktiske årsaker. Eleven må i
slike tilfeller levere det tilbake.
c. Ved tap eller tyveri av nettbrettet vil Lørenskog kommune slette og nullstille alle data på enheten. For å
kunne gjenfinne nettbrettet skal sporing av fysisk plassering av enheten være aktivert. Denne funksjonen
vil kun bli benyttet ved tap eller tyveri og ikke til overvåking av hvor nettbrettet befinner seg.
d. IKT i Lørenskog kommune benytter systemverktøy og informasjon fra disse til driftsformål. Slik
informasjon kan ved mistanke om misbruk identifisere enkeltbrukeres bruk av Lørenskog kommunes
nettverk: hvilke internettadresser som er besøkt, data som er nedlastet osv.

3. Praktisk bruk
a. Nettbrettet skal alltid være med på skolen.
b. Eleven må sørge for at nettbrettet hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele
skoledagen uten å måtte lades opp underveis. All lading skal skje med originallader og bør skje under
tilsyn.
c. Beskyttelsesdekslet nettbrettet leveres med, skal alltid være på.
d. På skolen skal nettbrettet være koblet til skolens lokale trådløse nettverk.
e. Skolen erstatter ikke tap av private data som er lagret/installert på nettbrettet. Av sikkerhetsmessige
årsaker bør slike data også lagres andre steder enn på iPaden.

4. Tap og skade av nettbrett
Lørenskog kommune har utarbeidet en rutine for elevers og foresattes erstatningsansvar ved utlån og bruk
av nettbrett. Rutinen er utformet i tråd med reglene i skadeserstatningsloven om barn og foreldres
Avtale om lån av iPad
Side 2 av 3

erstatningsansvar, jf. §§ 1-1 og 1-2.
Elevene og foreldre har ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i
opplæringen.
Dersom nettbrettet blir skadet eller tapt, gjelder følgende ved fastsetting av erstatningsansvar:

1. Har en elev skadet eller mistet et nettbrett med vilje eller fordi eleven var uforsiktig, vil kommunen
normalt kreve at eleven erstatter nettbrettet. Ved fastsetting av hvor mye eleven skal betale, skal
kommunen ta hensyn til elevens alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
2. Dersom en elev har skadet eller mistet nettbrettet med vilje eller ved å være uforsiktig, kan
kommunen kreve at foreldrene erstatter inntil kroner 5000. Dette gjelder selv om kommunen også
kunne krevd at eleven erstattet hele eller deler av tapet etter punkt 1.
3. Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter kommunal forskrift om ordensreglement for
grunnskolen, Kapittel IV Saksbehandling.
4. Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres rektor ved
skolen.
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