Låneregler & kvittens
för lärplatta eller bärbar dator
version 2.2, Kävlinge kommun, juni 2016
Kävlinge kommun vill skapa goda förutsättningar för lärande där IT används som ett naturligt stöd i skolarbetet.
Som en del i denna strävan erbjuds eleverna i grundskolan att disponera lärplattor (åk 1-6) eller bärbara datorer
(åk 7-9) under sin studietid. Verktygen är avsedda att vara elevernas arbetsredskap.
Dessa låneregler beskriver de principer som gäller när eleven disponerar ett av skolans digitala verktyg. Genom
undertecknandet har elev och vårdnadshavare accepterat reglerna och är medvetna om att skolan har rätt att
återta verktyg/avbryta eller begränsa användning av verktyg om reglerna bryts. Skolan har även rätt att
kontrollera webbläsarhistorik och innehåll och vid behov uppdatera och ominstallera verktyget.
Reglerna gäller under den tid eleven lånar verktyget av skolan. Om verktyget delas med en eller flera andra
elever gäller lånereglerna den tid då eleven disponerar verktyget.

Aktsamhet
●
●
●
●

Eleven ska vara rädd om lärplattan/datorn så att den med undantag från normalt slitage anses vara i
fullgott skick när den återlämnas. Detta gäller även de tillbehör som eleven disponerar.
Fodral som medföljer en lärplatta måste alltid användas och får ej tas av. Fodral som medföljer en
bärbar dator måste användas när datorn transporteras men kan tas av när datorn används.
Verktyget får inte lånas ut, överlåtas eller på annat vis disponeras av tredje part, dvs annan än den/de
elever som kvitterat ut det.
Lärplattor och bärbara datorer är stöldbegärliga och får enligt försäkringsvillkoren aldrig lämnas utan
uppsikt. Beroende på sammanhanget / var verktygen befinner sig ligger ansvaret för detta på skolan
eller på elev/vårdnadshavare, vilket även vägs in vid eventuell skada eller stöld.

Förvaring och laddning
●
●
●

●

Lärplattan/datorn ska användas i dagligt arbete, både i skolan och hemma.
Eleven ska ladda lärplattan/datorn hemma så att den kan användas under skoldagen, om inte annat
överenskommits med skolan.
Av pedagogiska skäl är grundprincipen att verktyget följer eleven även utanför skolan dvs tas med hem
efter skoldagens slut. Efter samråd med lärare om lämplig förvaringsplats är det dock tillåtet att lämna
kvar verktyget i skolan, på av läraren anvisad plats.
Respektive skola ansvarar för att rutiner finns på plats för överlämnande från en elev till en annan, i de
fall två eller flera elever delar verktyg.
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Skada eller fel
●
●

Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin lärplatta eller dator och inte
heller märka den efter eget tycke.
Om lärplattan/datorn skadas, eller något fel uppstår, ska detta anmälas till skolan direkt.

Installation av appar/program, lagring av material
●
●
●

Installation av appar/program genomförs i samråd med skolan.
De appar/program som ingår i verktygens grundinställning får inte avinstalleras då de ska användas i
skolarbetet.
Lagringsutrymme på verktygen ska hållas tillgängligt för de appar/program som behövs i skolarbetet
(bilder och film ska inte lagras i sådan utsträckning att minnet fylls upp)

Användning av Internet och kommunikation online
Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela
världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och ska därför uppträda på ett värdigt sätt. Det
innebär att eleven ska:
● Använda ett vårdat språk
● Visa respekt för andra människor
● Respektera alla former av upphovsrätt
Det innebär att eleven inte får:
● Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
● Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande.

Försäkring
Lärplattan/datorn är försäkrad hela låneperioden. Försäkringen täcker skada på verktyg och tillbehör både i
skolan och hemma, såvida inte skadan har orsakats medvetet eller genom oaktsamhet. Försäkringen täcker också
stöld i samband med inbrott.
Elevens mentor eller annan kontaktperson kan tillhandahålla gällande försäkringsvillkor om så önskas.

Återlämning av verktyg
När eleven avslutar sina studier i kommunens grundskola, eller slutar åk 6, ska verktyget och dess tillbehör
(fodral och laddare) återlämnas.

Om eleven inte följer reglerna / vid skada eller stöld
Om eleven frångått lånereglerna avgör rektor vilka åtgärder som är lämpliga att vidta utifrån det enskilda fallet.
Om skada eller stöld orsakats av grov oaktsamhet eller medveten skadegörelse, eller genom att verktyget
lämnats till tredje part, kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för verktyget och/eller tillhörande utrustning.
Samma principer gäller som för annan skadegörelse på skolans/kommunens egendom. Eventuell
ersättningsskyldighet avgörs av rektor i varje enskilt fall. Storlek på ersättning utgår från verktygets
värdeminskning/ålder. Ej återlämnat verktyg faktureras med restvärde efter värdeminskning/ålder.
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Kvittens / godkännande av låneregler
Ifylles av skolan
Verktyg / modell: __________________________________________________________________________
Serienummer: _____________________________________________________________________________
(Delas med: _______________________________________________________________________________ )
Skola: _____________________________________________________________________________________
Kontaktperson: ___________________________________________________________________________
Kvittens hanterad av (lärares namn, valfritt): ______________________________________________

Elev
Jag har läst och förstått lånereglerna
Namn (texta): ______________________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________________
Skola och klass: ____________________________________________________________________________

Vårdnadshavare
Jag/vi har läst lånereglerna, diskuterat dem med vårt barn och lämnar vårt godkännande
Vårdnadshavarens underskrift: ____________________________________________________________
Namn (texta): ______________________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________________
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