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AVTALE OM UTLÅN AV NETTBRETT TIL ELEVER PÅ 

BYGDØY SKOLE 

Denne avtalen gjelder nettbrett Ipad 7. Gen 32GB 10,5" 

Dette nettbrettet skal brukes av: …………………………………………………………………………………. 

Ipaden leveres med ulikt tilbehør. Alle elever har fått Ipad, deksel, Ipad lader m/ledning. 

Merk av nedenfor dersom du har fått utdelt ekstra tilbehør av skolen: 

Tastatur                 Headset 

EIERSKAP TIL OG TILBAKELEVERING AV NETTBRETTET 

Denne avtalen gjelder utlån av nettbrett. Nettbrettet er skolens eiendom i hele 

utlånsperioden. 

Nettbrettet skal leveres tilbake sammen med utlevert tilbehør, når skolen ber om det; for 

eksempel ved slutten av skoleåret, etter endt skolegang, når nettbrettet skal byttes ut, 

eller på grunn av andre årsaker. 

Ved innlevering av Ipad må eleven selv sørge for at nødvendig informasjon er lagret 

eksternt ved tilbakelevering.  

BRUK AV NETTBRETTET 

a. Nettbrettet er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Hver elev har fått en Ipad 
med et serienummer. Skolen har en liste over hvem som er eier av den enkelte 
Ipad.  

b. Nettbrettet skal alltid være med på skolen. 
c. Eleven må sørge for at nettbrettet hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne 

brukes gjennom hele skoledagen uten å måtte lades opp underveis. 
d. Før skolestart og i friminuttene skal nettbrettet alltid oppbevares på anvist sted.  
e. Beskyttelsesdekselet nettbrettet leveres med skal alltid være på. 
f. Apper og annen programvare skolen installerer på nettbrettet må ikke fjernes. 
g. På skolen skal nettbrettet være koblet til skolens lokale trådløse nettverk. 

 

INSTALLASJON, SERVICE OG PROGRAMVARE 

Det er kun skolen som har rett til å gjennomføre service på nettbrettet. Eleven/foreldre 

melder eventuelle feil og problemer til kontaklærer.  



Når nettbrettet deles ut, har det et fastsatt oppsett, men det må forventes at dette vil 

kunne endre seg i løpet av brukstiden. Elevenes nettbrett settes opp med de Apper som 

skolen til en hver tid har bestemt. Det er ikke tilgang til ordinær App Store. 

TAP OG SKADE 

Dersom eleven misligholder denne avtalen eller på annen måte misbruker nettbrettet, kan 

skolen innskrenke elevens rett til å bruke og/eller oppbevare nettbrettet. 

Undervisningsopplegget vil bli tilpasset deretter. Det er skolens ordensregler som også 

gjelder for denne låneavtalen. Ved tap eller mistet Ipad forbeholder skolen seg retten til å 

spore Ipaden.  

Eleven kan etter en rimelighetsvurdering bli erstatningsansvarlig for skade som oppstår 

på nettbrettet dersom elevene har handlet uaksomt eller forsettlig. Vi har utarbeidet 

følgende rutine: 

1. Eleven vil normalt bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet nettbrett. 
Erstatningsansvaret vurderes i.h.h.t Skadeerstatningslovens §1-1 (Barns ansvar) 

2. I de tilfeller der eleven blir ansvarlig etter pkt. 1, vil skolen vurdere foreldrenes 
erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens § 1-2.2 (Uansett egen skyld svarer 
foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de 
bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt 
skadevolding) 

3. Dersom nettbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse 
leveres skolen v/rektor. 

 

Ved å signere nedenfor, bekrefter eleven og foresatte følgende:  

- Eleven mottar et nettbrett med standard tilbehør og eventuelt tilleggsutstyr slik det 
er krysset av på side 1 

- Eleven og foresatte godkjenner bruk i henhold til ovennevnte punkter "Bruk av 
nettbrettet" på side 2 og å ha lest "Avtalen om utlån av nettbrett til elever på 
Bygdøy Skole" 

- Eleven har lest/blitt gjort kjent med "Informasjon om utlån og erstatning av Ipad 
fra skolen" som ligger vedlagt  

- Signatur/bekreftelse innbærer også forhåndsgodkjenning av ansvar for eventuelt 
tap eller skade på nettbrettet 

- Eleven og foresatte er kjent med vedlagte nettvettregler, som skolen i samarbeid 
med elevene har utarbeidet 

- Etter at kontaktlærer har motatt signert avtale vil Ipad bli sendt hjem 
 

Oslo, den: 

_________________   __________________ 

 underskrift elev     underskrift foresatte 


