
Avtale om bruk og hjemlån av læringsbrett 

Denne avtalen gjelder iPad ved Nordbytun ungdomsskole. 

Eleven får utdelt et nettbrett med serienummer som automatisk knyttes til eleven. 

Eleven får benytte brettet så lenge han/hun er elev ved Nordbytun. Nettbrettet er å anse 
som skolens eiendom, og når eleven slutter ved skolen, skal brettet leveres inn sammen 
med: 

▪ Original lader, inkludert ledning 
▪ Originalt beskyttelsesdeksel 

1. Allerede etablert regelverk, som også omfatter bruken av iPad 

a) Skolens ordensregler 
b) IKT-reglene for elever i Ås-skolene 

2. Administrasjon 

a) Læringsbrettet er knyttet opp mot et sentralt administrasjonssystem som angir 
noen begrensinger på bruken, men samtidig gir tilgang til skolens nettverk og 
innkjøpte apper. Det kan bli aktuelt at skolen endrer på begrensinger og tilganger 
av pedagogiske og/eller sikkerhetsmessige årsaker. 

b) Skolen kan når som helst be om å få tilbake brettet av tekniske eller praktiske 
årsaker. Skolen vil forsøke å gjøre slike avbrudd så kortvarige som mulig. 

3. Skolens ansvar 

a) Skolen sørger for at eleven får nødvendig opplæring i å benytte brettet til læring. 
b) Skolen sørger for at eleven har tilgang på nødvendige programmer (app-er). 
c) Hvis det oppstår feil på brettet, skal skolen sørge for at den blir levert til reparasjon. 

Ved feil som ikke kan repareres, skiftes det ut med tilsvarende læringsbrett. 
d) Skolen sørger for beskyttelsesdeksel og lader til brettet. 
e) Skolen tilbyr en sikker lagringsløsning utenfor brettet (OneDrive) og løsning for 

innlevering av arbeid (Showbie eller It’s Learning), og gir eleven opplæring i bruk av 
disse. iCloud Drive kan også benyttes.  

f) Gjeldende avtaletekst gjøres tilgjengelig for elever og foresatte på skolens 
hjemmeside. Vesentlige endringer varsles via skolens meldingssystem. 



4. Praktisk bruk og elevens ansvar 

a) Eleven har ansvar for at brettet bringes ladet til skolen hver dag (minst 80 %). 
b) Beskyttelsesdekslet skal ikke fjernes fra brettet. 
c) App-er skolen installerer på læringsbrettet, må ikke fjernes. 
d) Elever skal ikke laste ned egne app-er fra AppStore. 
e) Det er ikke tillatt å gjøre forsøk på å omgå begrensninger satt på brettet. 
f) Det er ikke tillatt å fjerne tildelte Apple-ID fra iPad-en og/eller legge inn en egen 

private Apple-ID. 
g) Nettbrettet er satt opp til automatisk å koble opp til nettverket AK-Mobil på skolen, 

og eleven må benytte egendefinert PIN-kode for å åpne brettet. Det er ikke tillatt å 
låne ut brett og/eller oppgi PIN-koden til andre. 

h) Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold 
på brettet. Eleven er ansvarlig for at viktige data også lagres annet sted enn på 
iPaden (se pkt 3 e). 

i) På skolen plikter eleven å følge lærers beskjed om hvordan brettet skal brukes. 
j) Læringsbrettet tillates også brukt av eleven hjemme, til skolearbeid, så lenge øvrige 

regler i avtalen overholdes. Foresatte har ansvaret for å regulere denne bruken 
(skolen anbefaler veiledning for foresatte på http://www.barnevakten.no/). 

5. Erstatning 

Hvis det oppstår skade på nettbrett, lader, kabler, beskyttelse eller tastatur på grunn av 
uforsiktig bruk, gjelder §7 i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen, som 
sier at eleven og/eller foresatte kan bli erstatningsansvarlige for inntil kr 5000, men for 
skade på iPad begrenser skolen det oppad til kr 2500, og det skjer en avkorting av beløpet 
i henhold til nettbrettets alder. 

6. Endring av regler 

Hvis det forekommer endring av låneavtalen, varsles dette gjennom skolens 
meldingssystem (Transponder). 

Avtalen godtas ved å kvittere for lest melding på Transponder. 

 

Nordbytun ungdomsskole, 20.10.2020 
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