
Avtale om lån av iPad  
for elever ved  

Hafslund og Navestad barneskoler 
 

 

Elevens navn og klasse: __________________________________________ 

 

Elever ved Hafslund og Navestad barneskoler i Sarpsborg disponerer en iPad med 
beskyttelsesdeksel og lader med ladekabel. Denne skal brukes til skolearbeid, på 
skolen og hjemme. iPaden er Sarpsborg kommunes eiendom og skal leveres skolen 
hver sommerferie eller hvis eleven slutter i Sarpsborg kommune.  

Avtalen gjelder inneværende skoleår – så lenge eleven er elev ved grunnskolen i 
Sarpsborg. 

1. Allerede etablert regelverk 
Skolens generelle ordensregler gjelder også for bruk av iPad. 

2. Administrasjon 
a. Sarpsborg kommune avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og 

eleven skal ha over oppsett på iPaden. iPad er tanket med nødvendig programvare. 
Elevene skal ikke fjerne eller legge til programvare uten at dette er avtalt med 
skolen.. 

b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 
årsaker.  

c. På skolen skal iPaden være koblet til kommunens trådløse nett. 

3. Praktisk bruk 
a. iPaden skal alltid være med på skolen, dersom ikke annen beskjed er gitt. 
b. Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes 

gjennom hele skoledagen uten å måtte lades opp underveis. 
c. Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med, skal alltid være på. Eleven skal benytte 

hensiktsmessig veske/ sekk når iPaden transporteres. 
d. Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold 

på iPadene. Personlig data må derfor også lagres andre steder enn på iPaden. 



e. Tap og mangler skal umiddelbart meldes skolen. 
f. Det er ikke lov å laste ned ulovlig materiale fra internett så som pornografisk, 

rasistisk og annet materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk. 
g. iPaden skal brukes til skolerelaterte aktiviteter. 
h. Dersom eleven har vært svært uforsiktig med iPaden eller har ødelagt den med 

vilje, vil skolen kunne kreve erstatning for gjenstandens verdi på skadetidspunktet. 
Ved skade/tap, vil skolen undersøke hva som har skjedd og vurdere både ansvar 
og størrelse på en eventuell erstatning ut fra en rimelighetsvurdering. Uavhengig 
av underskrift på denne avtalen gjøres foresatte oppmerksom på at skolen kan 
kreve erstatning etter skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2 med den økonomiske 
ansvarsbegrensningen som fremgår av loven.  

Skolen kan kreve iPaden levert tilbake for godt eller for en periode dersom eleven 
bryter ordensreglene eller reglene i denne låneavtalen. 

Vi har lest og forstått innholdet i avtalen, og vi bekrefter også at eleven har lest/blitt 
gjort kjent med gjeldende regler. 

 

Sted/dato: _______________________ 

 

_________________________________________ 
Foreldres underskrift 
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