
                

  

Låneavtale   - Bokn kommune - Bokn skule          
              

     
IPaden skal brukast av _____________________________________________________ (namnet til eleven) til skulearbeid som 
ein personleg iPad i skulen. Avtalen gjeld frå påført dato og signering av denne låneavtalen. iPaden er Bokn kommune sin 
eigedom, og skal leverast tilbake når eleven sluttar. 
 
Ved å signere denne låneavtalen, godtek lånar og føresette til lånar følgande reglement: 
1. Allereie etablert regelverk 

 Ordensreglane til skulen gjeld òg for denne låneavtalen (spesielt relevant er §2.2 om sanksjoner ved regelbrot og 
§2.2.3 om erstatningsansvar for inntil 5000 kr). Som ved alle typar skadeverk, vil me foreta individuell handsaming. 
Eit erstatningsansvar vil berre tre i kraft dersom det dreier seg om uforsvarleg bruk, eller ei bevisst handling. 

 
2. Administrasjon 

 Skulen avgjer til ei kvar tid kor stor grad av kontroll skulen og eleven skal ha over oppsettet på iPaden.  

 Skulen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske årsakar. Eleven må i slike tilfelle 
levere attende iPaden ulåst (utan passord eller pinkode).  
 

3. Praktisk bruk 

 iPaden skal alltid vere med på skolen.  

 Eleven må sørgje for at iPaden kvar dag er tilstrekkelig opplada til å kunne brukast gjennom heile skuledagen (minimum 
60%) .  

 Beskyttelsesdekslet iPaden vert levert med skal alltid vere på.  

 Appar skulen installerer på iPaden må ikkje fjernast. 

 Elevar har ikkje lov å laste opp eigne appar på iPaden. 

 På skulen blir iPaden automatisk kopla til nettverket boknipad og elevane skal bruke sin FEIDE-pålogging der det vert 
krevd.   

 Skulen tek ikkje ansvar for tap av data og atterhald seg retten til å slette innhald på iPadane. Personleg data må derfor 
òg lagrast andre stader enn på iPaden.  
 
 

4. Endring av reglar 

 Vilkåra i låneavtalen vil liggje på Bokn skule si nettside, og kan endrast av skulen om skulen/kommunen finn det 
naudsynt innanfor utleigeperioden. Versjonen på nettsida er til ei kvar tid gjeldande. Eventuell endring av vilkåra i 
låneavalen vert varsla på skulens nettside. 

   
 
I tillegg til sanksjonar nemnt i ordensreglane, kan skulen òg kreve iPaden levert attende for godt, eller for ein periode om eleven 
bryt ordensreglane.  
 
Dato: 
 
__________________________________________________      
Signatur frå elev                    
          
__________________________________________________           
Signatur frå føresette 
              
        
 iPad blir levert  ut  _______________________ 
 
 
___________________________________________________ 
Rektor 
 


