Brukeravtale for elev/foresatt vedr bruk av lærebrett og praksis for erstatningsansvar knyttet til
utlån og bruk av lærebrett (Ipad) og cover med tastatur.
Lærebrett er kostbart, og du som elev og dine foresatte har ansvar for å ta godt vare på lærebrettet. Dersom
det er noe som ikke er i orden med lærebrettet skal skolen varsles snarest mulig. Kostnadene for innkjøp av
lærebrettet, tilleggsutstyr og alle installerte apper, dekkes i sin helhet av Nordborg ungdomsskole.
Daglig bruk
•
•
•
•
•
•
•

PIN-koden på Ipaden er personlig og skal ikke utleveres til andre.
Lærebrettet skal lades hjemme og ha mer enn 50% batterikapasitet ved skolestart.
Eleven plikter å følge nettverksreglementet for Nordborg ungdomsskole
(www.nordborg.no/nettverksreglement/)
Eleven plikter å følge anvisninger fra ansatte på Nordborg ungdomsskole vedrørende bruk av enheten.
Konsekvensen av å ikke følge nettverksreglement og/eller anvisninger fra ansatte, er sanksjoner etter
ordensreglementet for Nordborg ungdomsskole.
Lærebrettet leveres inn til skolen i ferier.
Mistet ladeutstyr må erstattes av elev/foresatte.

Dersom lærebrettet blir skadet, er følgende praksis utarbeidet:
•
•
•

•

Elev vil kunne være erstatningsansvarlig etter Lov om skadeserstatning § 1-1 for mistet eller skadet
lærebrett.
I de tilfeller der eleven har opptrådt uaktsomt eller forsettlig, vil Nordborg kunne kreve erstatning fra
elevens foreldre etter Lov om skadeserstatning § 1-2.2
Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, og elevens alder og utvikling tilsier at han/hun
bør være klar over dette, vil skolen kunne kreve en egenandel på inntil kr 2 000,- for
utbedring/erstatning. Eks. er ved å kaste lærebrettet til en annen, bruk av lærebrettet som «verktøy»
eller leke, støtskader når deksel er fjernet etc.
Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor.

Når eleven slutter på Nordborg ungdomsskole
•

Lærebrettet er skolens eiendom så lenge eleven er elev ved Nordborg ungdomsskole. Etter tre år på
Nordborg ungdomsskole beholder eleven lærebrettet (Ipaden) og ladeutstyr uten ekstra kostnad.
Skolen beholder coveret, inklusive tastatur. Dersom eleven går ett eller to år på Nordborg
ungdomsskole får eleven tilbud om å kjøpe lærebrettet til en avtalt sum.
Avgangselever våren 2019 og 2020 må levere tilbake lærebrett med tilhørende utstyr når de slutter på
skolen, da de har fått med seg bærbar PC ved slutten av skoleåret 2018.
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