
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Bygdøy skole 

 

Informasjon om utlån og erstatning av Ipad fra skolen 

Elevene får låne Ipad fra skolen. Den benyttes i undervisningen på skolen, og med 

utlånsavtale vil de også kunne benytte den til skolearbeid hjemme. Det gir også foresatte 

en mulighet til å få bedre innsyn i deler av det som elevene arbeider med på skolen. 

Foresatte må samtykke til utlån og tilhørende ansvar ved å signere utlånsavtale. Vi ber om 

at foresatte leser denne utlånsavtalen sammen med eleven, snakker om hva det innebærer 

og returnerer den til kontaktlærer så fort som mulig. Vi ønsker å understreke følgende: 

- Ved tap og skade på Ipad eller tilbehør, vil lånetakers foresatte normalt være 
erstatningsansvarlige.  Se nedenfor.  

- Meld fra om tap eller skade til kontaktlærer så fort som mulig. 
- Merkelapper på Ipad, lader og annet tilbehør skal ikke fjernes. 

 
Dersom foresatte ikke samtykker til at Ipaden skal tas med hjem, oppbevares den på 

skolen. Den vil i så fall være innelåst.  

Utlånsavtalen returneres signert til kontaktlærer. 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Svein G Olsen       Silje Kroglund 

Rektor        Undervisningsinspektør  

 

 

  



Informasjon om erstatningsansvar 

Det er skadeerstatningsloven som regulerer spørsmål om erstatning. Hovedregelen er at 

den som har handlet forsettlig eller uaktsomt blir erstatningsansvarlig. 

Erstatningsansvaret for barn og ungdom under 18 år er regulert i skadeerstatningsloven § 

1-1  

§ 1-1 (barns ansvar.) 

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller 

uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, 

økonomisk evne og forholdene ellers.  

Foreldres ansvar er regulert i skadeserstatningsloven § 1-2 

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.) 

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har 

latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter 

forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 

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. 

Foresattes objektive erstatningsansvar er etter § 1-2-2 begrenset til inntil kr. 5000 pr. 

skadetilfelle. 

 

Oversikt over omtrentlige kostnader for erstatning: 

Tapt/ødelagt Ipad: 4000,- 

Skadet/knust Ipad skjerm: Ca. 2000,- (vurderes etter hvor stor skaden er)  

Skadet/tapt Ipad lader m/ledning: 400,-   

Skadet/tapt deksel: 600,- 

 

 


