Avtal för lån av varsin iPad i Stenungsunds kommun
Bakgrund
Stenungsunds kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern
informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan
erbjuds därför alla elever från årskurs sex att disponera en personlig iPad.
För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare har
undertecknat detta låneavtal samt godkänt skolans gällande regler. Genom undertecknandet har
eleven och föräldrar/vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet.
Den personliga iPaden
Stenungsunds kommun erbjuder alla elever från och med årskurs sex att kostnadsfritt disponera
en iPad* med tillbehör.
Eleven förbinder sig att handha och använda iPaden på ett sådant vis att den, med undantag från
normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas. Detta gäller även de tillbehör
som eleven disponerar.
iPaden är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Den skall tas
med till skolan varje skoldag och tas hem på kvällar, helger och lov. Eleven ansvarar för den
utlämnade iPaden med tillbehör under hela lånetiden. Det innebär att eleven ansvarar för att
utrustningen hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt och säkert vis. Eleven tar också ansvar
för backup.
Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev
som det här avtalet gäller.
Stenungsunds kommun kommer att göra kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av den
utlånade iPaden för att kontrollera att den vårdas och används så som överenskommit. Dessa
kontroller görs tillsammans med eleven.
Försäkring
Den iPad som eleven lånar är försäkrad genom Stenungsunds kommun. Försäkringen täcker
skada på iPaden både i skolan och hemma och även utomlands. Försäkringen täcker stöld i
samband med inbrott.
Försäkringen gäller INTE om skadan har orsakats medvetet eller genom oaktsamhet. För att
försäkringen skall gälla fordras att iPaden alltid är inlåst då den inte finns under direkt uppsikt.
Fodralet får aldrig tas bort. Om man placerat vätska i närheten av iPaden och den blir skadad av
vätskan så gäller inte försäkringen eftersom detta inte anses vara aktsamt.
Självrisken på försäkringen är 500 kronor. Om du har hanterat och förvarat iPaden efter reglerna i
det här avtalet står skolan för självrisken.
Du som elev / vårdnadshavare ansvarar för den lånade iPaden. Vid medveten skada, onormalt
slitage eller förlust som orsakats medvetet eller genom oaktsamhet, gäller INTE försäkringen. Då
är vårdnadshavare ersättningsskyldig. Det kan då handla om att ersätta iPaden fullt ut eller betala
kostnaden för reparation. Det är rektorn som avgör detta i varje enskilt fall
Om inte eleven följer avtalet
Om inte eleven följer det här avtalet avgör rektorn vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det
enskilda fallet.

* iPad 32GB/WiFi med fodral och hörlurar
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Avtal för lån av varsin iPad i Stenungsunds kommun

Avtal för lån av varsin iPad från Stenungsunds kommun
Eleven
Jag har läst igenom kontraktet, förstått innebörden och förbinder mig att följa det.

___________________________________________________________________________
Elevens underskrift)

___________________________________________________________________________
(Namn, textat)

___________________________________________________________________________
(Datum)

___________________________________________________________________________
(Klass/Skola

Vårdnadshavare
Jag/vi har läst igenom kontraktet, diskuterat detta med eleven och lämnar vårt godkännande

___________________________________________________________________________
(Vårdnadshavarens underskrift)

___________________________________________________________________________
(Namn, textat)
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