Låneavtale - Karmøy kommune/……….skole
Denne iPaden skal brukes av _____________________________________________________ (elevens navn) til skolearbeid som en personlig
iPad i skolen. Avtalen løper fra påført dato og signering av denne låneavtalen. iPaden er Karmøy kommune sin eiendom, og
skal leveres tilbake når eleven slutter.
Ved å signere denne låneavtalen, godtar låner og lånerens foresatte følgende reglement:
1. Allerede etablert regelverk
a) Skolens ordensregler gjelder også for denne låneavtalen (spesielt relevant er §2.2 om sanksjoner ved regelbrudd og
§2.2.3 om erstatningsansvar for inntil 5000 kr). Som ved alle typer skadeverk vil vi foreta en individuell behandling.
Et erstatningsansvar vil derfor kun tre i kraft dersom det dreier seg om uforsvarlig bruk, eller en bevisst handling.
2. Administrasjon
a) Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett på iPaden.
b) Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere
tilbake iPaden ulåst (uten passord eller pinkode).
3. Praktisk bruk
a) iPaden skal alltid være med på skolen.
b) Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele dagen.
c) Beskyttelsesdekslet iPaden leveres med, skal alltid være på.
d) Apper skolen installerer på iPaden må ikke fjernes.
e) Elever har ikke lov å laste opp egne apper på iPaden.
f) På skolen kobles iPaden automatisk til nettverket kkmobdev, og elevene skal bruke sin FEIDE-pålogging der det
kreves.
g) 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.
4. AppleID
a) Skolen/kommunen oppretter en apple-id på vegne av eleven.
5. Endring av regler
a) Låneavtalens bestemmelser vil ligge på ………..…skole sin side, og kan endres av skolen slik skolen finner nødvendig
innenfor utleieperioden. Versjonen på nettsidene er til en hver tid gjeldende. Eventuell endring av låneavtalens
bestemmelser varsles på skolens nettside.
I tillegg til sanksjoner nevnt i ordensreglene, kan skolen også kreve iPaden levert tilbake for godt, eller for en periode om eleven
bryter ordensreglene.
Dato:
__________________________________________________
Elevens signatur
__________________________________________________
Foresattes signatur
iPad er utlevert den _______________________
___________________________________________________
Rektor

