
Rutine og regler for bruk av Ipad  på 
Hafslund og Navestad barneskoler 

   
1.   iPad-en skal ALLTID være med på skolen.    
2.   Eleven må sørge for at iPad-en hver dag er tilstrekkelig ladet, slik at den kan brukes gjennom hele 
skoledagen, uten å måtte lades opp underveis. iPaden skal ALDRI lades på skolen. Laderen skal heller 
ikke være med i sekken/ranselen.    
3.   Beskyttelsesdekselet, som iPad-en leveres med, skal ALLTID være på.    
4.   iPad-en skal ALDRI transporteres i sekken/ranselen i samme rom som flytende væske (vann e.l.)    
5.   iPad-en skal ikke brukes samtidig som eleven spiser. Mat & drikke og iPad passer ikke sammen.    
6.   Apper skolen installerer på iPaden skal IKKE fjernes. Det er heller ikke lov til å laste ned egne 
apper.    
7.   Det må ALLTID være minimum 3 GB ledig plass når eleven møter til en skoledag.    
8.   På skolen skal iPad-en være koblet til nettverket SK-HHSKOLE.    
9.   Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold på iPad-ene. 
Personlig data må derfor også lagres andre steder enn på iPad-en.    
10.   iPad-en skal ALDRI brukes til ulovlige aktiviteter eller brukes på en måte som krenker eller støter 
andre mennesker. Skolen vil inndra iPad-en fra elever som søker på sider som vi finner upassende og 
som er lite relevant i skolesammenheng.    
11.   Elever vil innimellom få beskjed om å oppdatere iPad-en. Dette kan elevene gjøre hjemme.    
12.   iPad-en skal ikke være i bruk på vei til og fra skolen. Den skal ligge i sekken når den ikke er i bruk i 
undervisning og/eller i leksegruppe.    
13.   Reglene for bruk av iPad på skolen, gjelder også for bruk av iPad i leksegruppe.    
I tillegg til sanksjoner nevnt i ordensreglene kan skolen også kreve iPad-en levert tilbake for en 
periode, om eleven bryter ordensreglene.    
 

 

 


