
 
 
AVTALE VED DISPONERING AV iPad VED HAUGERUD UNGDOMSSKOLE 
 
Navn i blokkbokstaver:______________________ 

 

Klasse:______ 

 

Fødselsnummer:_______________  

 
Avtalen gjelder lån av iPad (enheten) ved Haugerud ungdomsskole. Undertegnede er klar over det 
ansvar som følger av punktene i vedlegget til denne avtalen (se baksiden). Enheten er skolens 
eiendom i hele utlånsperioden, og kan når som helst kalles tilbake dersom skolen finner det 
nødvendig. For eksempel ved oppdatering av programvare, service eller ved brudd på denne avtalen.  
 
AVTALEN ER GJENNOMLEST OG GODTATT:  
 
Sted/Dato: ____________________________  

 

Foresattes underskrift: ________________________________  

 

Elevens underskrift:  _________________________________  

 

NAVN PÅ ENHET (HADxTxx): _________________________________  

 

(avtalen oppbevares av kontaktlærer etter signering)  



Utlån av iPad til elever ved Haugerud ungdomsskole 
 
Denne IKT-utstyrsavtale (framsiden) må signeres av eleven og foresatt for eleven før iPaden (heretter 
enheten) kan tas med ut fra skolens område.  

Innlevering og overtagelse 
Hvert år ved skoleslutt leverer alle elever sin enhet til skolen for oppdateringer og klargjøring av 
maskinen til skolestart.  

Installasjon og service 
enheten som elevene låner tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten og Haugerud skole. Derfor er 
det kun IKT-avdelingen ved Haugerud skole som har lov til å installere programvare på enheten og 
gjennomføre service på den. Alle feil og problemer med enheten som går utover skolegangen må 
eleven personlig melde inn til kontaktlærer snarest, som så melder videre til IKT. 

Forpliktelser 
Det er kun låntakeren som skal bruke enheten som er utlånt. Enheten skal ikke lånes ut til andre. 
Låntaker er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, dvs. låntaker må aldri 
legge fra seg enheten i klasserommet, fellesområder, gymsal eller øvrige skolearealer. Enheten skal 
oppbevares i låst ladeskap i klasserom med mindre det er gitt beskjed av ansvarlig lærer om at 
enheten kan tas med for hjemmearbeid. Tar eleven enheten med hjem, skal den oppbevares 
forsvarlig. Det skal ikke settes personlig preg på enheten utover navnelapp (eller innleggsark i cover 
med gjennomsiktig bakside). Alle tyverimerker, syremerker og etiketter som er festet på maskinen ved 
utlevering skal til enhver tid være synlige, dvs. ikke være tildekket eller fjernet. 

Mislighold 
Dersom låntaker misligholder avtalen må enheten oppbevares i låst ladeskap i klasserom med mindre 
den er i bruk i undervisning etter læreres oppfordring. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke 
ivaretar og sikrer enheten på en forsvarlig måte. 

Skade og erstatning  
Skade på maskinen må erstattes i henhold til Skadeserstatningsloven - §§ 1-1 og 1-2. Skade på 
maskinen som utløser erstatningskrav kategoriseres som fysisk skade eller væskeskade.  

Sitat fra Skadeerstatningsloven: 

§ 1-1 (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig 
eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk 
evne og forholdene ellers. 

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, 
såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter 
forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer 
foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med 
og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding. 


