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Kontrakt for   

Denne kontrakten er en kontrakt mellom Herre skole og elev og foresatte. iPaden er Herre 

skole sin eiendom, men er lånt ut til eleven til bruk i undervisningen. Den skal brukes i 

skolearbeidet på skolen og hjemme. Kontrakten gjelder så lenge eleven går på Herre skole 

og til eleven avslutter 3. klasse, men representanter fra Herre skole kan når som helst be om 

å få iPaden tilbakelevert.  

Foresatte er erstatningspliktige for skader på iPaden som skyldes uforsiktig/uvettig bruk. Det 

første skoleåret er egenandelen satt til 1200 kroner. Det andre skoleåret er egenandelen satt 

til 800 kroner. Man kan søke skolen om lavere egenandel ved behov. Skader pga. uhell, 

normal slitasje eller feil eleven ikke kan lastes for, dekkes av skolen.  

Lærer / representant fra Herre skole kan når som helst legge til regler, men er da pliktig til å 

informere hjemmene om endringene. Det vil for eksempel kunne lages egne retningslinjer for 

bruk i de forskjellige klassene. Eventuelle klager fra foresatte på nye regler, må leveres 

skriftlig til kontaktlærer innen en uke etter at det er informert om regelen.   

 

Regler 

1. Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet 

at brudd på dette fører til inndragelse av iPad og at foresatte blir varslet.  

2. Jeg publiserer aldri bilder, video eller lydopptak uten skriftlig tillatelse fra lærer eller 

foresatte. Dette gjelder alle typer bilder, video eller lydopptak, og gjelder selv om den 

du har tatt bilde, video eller lydopptak av, sier det er greit. Jeg vet at brudd på dette 

fører til inndragelse av iPaden, at foresatte blir varslet og det kan føre til anmeldelse 

til politiet. 
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3. iPaden kan brukes av eleven på fritiden, men er skolen sin eiendom og skal brukes 

som et læringsverktøy. Innhold som man ikke ønsker at foresatte, lærer eller 

assistent skal se, skal ikke lagres på iPaden. Foresatte, lærer og assistenter kan til 

en hver tid be om å få se innholdet på iPaden. 

4. Jeg har beskyttelsesdekselet på iPaden hele tiden. 

5. Jeg vet at iPaden lett kan gå i stykker, og behandler den forsiktig. Dette gjelder på 

skolen, i sekken til og fra skolen og når jeg bruker den hjemme.  

6. Jeg låner ikke iPaden bort til andre. 

iPaden kan inndras ved regelbrudd. I slike tilfeller får elevene i utgangspunktet bruke iPaden 

i skoletimene, men må gjøre hjemmearbeid på papir. Hvis dette ikke fungerer, kan også 

skolearbeidet måtte gjøres på papir. Brudd på regel nummer 1 og 2 fører til direkte 

inndragelse. Det er opp til kontaktlærer å avgjøre hvor lenge den skal være inndratt, og skal 

informere foresatte om dette.  

 

 

Sted / dato 

Navn på 

barn:_____________________________________________________________________

____________________________ 

Signatur 

foresatte:__________________________________________________________________

__________________________ 

 
       


