Brukeravtale – iPad - 5. - 10. trinn
Den Norske Skolen i Malaga
For å kunne benytte skolens iPader må denne avtalen godkjennes og signeres av både elev og foresatte.
Bruksreglement
1. iPad og utstyr levert sammen med den er DNS-Malaga sin eiendom, og skal benyttes av eleven til
skolearbeid jf. til en hver tid gjeldende retningslinjer.
2. Hver elev har en personlig iPad og skal kun benytte sin iPad.
3. Ipaden skal alltid være tilgjengelig til opplæringen.
4. iPaden skal kun benyttes i skoletiden når lærer har godkjent bruk av denne.
5. Det er ikke tillatt å endre på noen av iPadens systeminnstillinger, eller gjøre endringer i forhold til
brukerkontoer uten forhåndsgodkjenning av skolens IKT-ansvarlige.
6. IKT-ansvarlig og klasselærere skal når som helst kunne få tilgang til iPaden for å sjekke om iPaden har
programvare eller innstillinger som kan skade denne og/eller andre enheter i skolens nettverk.
7. Eleven har selv ansvar for å ta backup/sikkerhetskopiere dokumenter til nettskyen for eksempel til egen
epostkonto.
8. Skolens regler for nettvett skal følges.
----------------------------------------------------------Erstatningansvar
1. Ved å signere nederst bekrefter foresatte at eleven har fått utlevert følgende utstyr:
Ipad m/tilhørende deksel
Tastatur
Lader
2. Alle skole-gebyrer, samt et depositum på 100 euro må være betalt før iPaden kan tas med hjem.
3. Dersom eleven med overlegg eller ved uaktsomhet skader eller mister iPaden eller tilhørende utdelt utstyr
vil foresatte bli stilt økonomisk ansvarlig for utbedring/erstatning av denne.
4. Eleven/foresatte må sørge for at de har forsikring som dekker transport av iPad/med utstyr til og fra skolen
Signatur nederst bekrefter at foresatte har en slik forsikring, eller at de er selvassurandør for utstyret.
5. Dersom iPad/utstyr ved tilbakelevering (eller gjennom skoleåret) trenger reparasjoner som skyldes annet
enn normal slitasje, vil depositumet brukes til å dekke dette. Samme gjelder for evt. mistet utstyr.
6. Skolens IKT-ansvarlige går over utstyr ved innlevering og fastsetter evt. trekk i depositum dersom dette er
skadet/mistet. Ved store skader eller tap av iPad kan skolen fastsette et beløp høyere enn 100 Euro og
sende krav på restbetaling til foresatte. Erstatningskrav er begrenset oppad til 400 Euro.
7. Skadede enheter skal ikke repareres på egenhånd eller for egen regning, uten avtale med skolens IKTansvarlige.

----------------------------------------------------------Sanksjonsformer
1. Bruksbegrensing/overvåkning av utstyr med spesiell programvare.
2. iPad blir inndratt i kortere periode.
3. iPad blir inndratt for hele semesteret.
4. Erstatningsplikt jmf. punkt 1 – 7 under “Erstatningsansvar”

Signaturer:
______________________________
Dato, elev

____________________________
Dato, foresatte

