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Kontrakt för lån av lärplatta
Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och Falkenbergs kommun
Detta kontrakt reglerar lån av lärplatta typ iPad på Falkenbergs kommuns skolor.
Genom att underteckna detta avtal förbinder sig elev och vårdnadshavare att följa
reglerna enligt nedan och accepterar att skolan har rätt att återta lärplattan om reglerna
bryts.

Användning och handhavande
Elev och vårdnadshavare ansvarar för att
lärplattan används på ett ansvarsfullt sätt.
Svensk lagstiftning och läroplanens
värdegrund ligger till grund för användandet.
Detta innebär att alla ska respektera
människors lika värde, använda ett vårdat
språk samt värna om såväl sin egen som
andras integritet. Personangrepp är aldrig
tillåtet. Det är inte tillåtet att besöka
webbsidor med stötande eller kränkande
innehåll eller spara bilder eller text som kan
uppfattas som stötande eller kränkande om
detta inte är överenskommet med en lärare
som en del av undervisningen.

Appar och annat innehåll för privat bruk
får finnas på elevens lärplatta så länge
innehållet är i enlighet med regler för
användning och handhavande enligt
ovan. För detta kan
eleven/vårdnadhavaren skaffa ett
personligt Apple-ID . Skolan ansvarar för
hantering och inköp av appar som
används i skolarbetet. Lagringsutrymmet
på lärplattan skall dock i första hand
användas till skolarbete. Blir
lagringsutrymmet fullt gäller turordningen
att icke skolrelaterat material skall
rensas bort först.

Vid lån av en personlig lärplatta följer ett
stort ansvar för skötsel, förvaring och
transport. Lärplattan ska alltid handhas
så att den inte skadas eller försvinner.
Det är viktigt att lärplattan förvaras
säkert, i och utanför skolan. Det är t.ex.
inte acceptabelt att lämna lärplattan
obevakad på platser där det finns risk
för att den kan bli stulen. Dagtid kan
lärplattan förvaras i ett låst utrymme
som skolan tillhandahåller men den
skall alltid tas med hem efter
skoldagens slut om inte annat är
överenskommet med skolan. När
lärplattan transporteras i eller utanför
skolan ska det göras på ett så säkert
sätt som möjligt, det medföljande
skyddet måste alltid användas.

Det är inte tillåtet att låsa upp eller
manipulera lärplattans operativsystem.
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Funktionsfel, förlust eller stöld
Vid stöld eller förlust av lärplattan eller om
funktionsfel/skada uppstår ska detta
omedelbart anmälas till skolan av elev eller
vårdnadshavare. Vid förlust eller stöld
utanför skolan ska en polisanmälan göras
av elev eller vårdnadshavare. Sker förlust
eller stöld på skolan gör skolan
polisanmälan. Skolan täcker kostnader som
kan uppkomma vid skada eller förlust om
detta uppkommit genom olyckshändelse.
För att detta ska gälla skall medföljande
skyddsfodral ha använts. Om skador på
lärplattan eller dess tillbehör har uppkommit
till följd av oaktsamhet eller skadegörelse,
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eller om den blir stulen då den förvarats
oaktsamt (att lämna läsplattan i baksätet i
en bil eller utan uppsikt på ett bord är
exempel på oaktsam förvaring), kan frågan
om ekonomisk ersättning väckas. Ett krav
på ekonomisk ersättning föregås alltid av en
dialog mellan skolan, eleven och
vårdnadshavaren. I praktiken innebär detta
att eleven/vårdnadshavaren kan komma att
få betala delar av, eller hela, den kostnad
som uppstått, som ersättning för den
ekonomiska skada skolan lidit. Falkenbergs
kommun rekommenderar därför alla familjer
att också se över sitt privata
försäkringsskydd.

Äganderätt
Lärplattan ägs av Falkenbergs kommun.
Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut,
hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt
överlåta eller förfoga över lärplattan så att
äganderätten för Falkenbergs kommun
riskeras.

Överlåtelse av avtal
Eleven/vårdnadshavaren får inte överlåta
eller pantsätta sina rättigheter och/eller
skyldigheter
enligt detta avtal.

Låneperiod
Detta avtal gäller från det att eleven fått
tillgång till lärplattan till dess att avtalet
upphör enligt nedan.
Avtalet är bindande under hela
låneperioden, om uppsägning enligt
rubriken -Avtalets upphörande- inte sker.

Avtalets upphörande
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a)
b)
c)

om eleven bryter mot bestämmelser
enligt detta avtal
om eleven slutar eller gör studieuppehåll
på den aktuella skolan
om skolan av organisatoriska eller andra
skäl behöver omfördela de digitala
verktygen

helst säga upp avtalet.
 När avtalet upphör ansvarar
eleven/vårdnadshavaren för att lämna
tillbaka lärplattan.
 Återlämnande skall ske inom en vecka
från avtalets upphörande om inget
annat anges.
 Återlämnandet ska göras på elevens
bekostnad, t.ex. om fraktkostnad
uppkommer. Sker inte detta kommer
lärplattans värde att faktureras enligt
kommunens rutiner.
 Lärplattan ska vid återlämnandet vara
i samma skick som vid leverans,
bortsett från normalt slitage eller
skada som täcks av garanti.
 Kartong och emballage bör förvaras i
hemmet och returneras tillsammans
med lärplattan den dag när lånetiden
går ut.

Service
På skolan finns personal med ett särskilt
ansvar att ge support vad gäller
handhavande av lärplattan samt att vara
behjälplig om fel eller skada uppkommer.
Skolan har rätt att vid behov få tillgång till
lärplattan för uppgradering av
programvaror, service, funktionskontroll
och underhåll. Skolan har även rätt att
tillsammans med elev/vårdnadshavare
kontrollera webbläsarhistorik samt
lärplattans/apparnas innehåll.

Bifogat detta dokument finns ett
bekräftelsedokument som skall
undertecknas av elev och
vårdnadshavare (om omyndig elev).
Dokumentet lämnas till skolan i samband
med lånet.

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Elev/vårdnadshavare har rätt att när som
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Bekräftelse
Jag/vi har tagit del av dokumentet ”KONTRAKT FÖR LÅN AV LÄRPLATTA” och är införstådd
med vilka villkor och regler som gäller för mig/mitt barn när jag/mitt barn ges ansvar för en
personlig dator att använda som ett redskap för lärandet i skolan och hemmet.
Som elev vid Falkenbergs skolor lovar jag att följa dessa regler. Jag har förstått att om jag
bryter mot gällande lagar och regler så kan det leda till avstängning och eventuellt
polisanmälan, samt att jag förlorar rätten att disponera en personlig lärplatta.
Som förälder/vårdnadshavare är jag medveten om vilka regler som gäller då mitt barn ges
ansvar för en personlig lärplatta i Falkenbergs skolors IT-miljö och accepterar dessa.

Ort och datum
Elevens namn
Personnummer
Klass
Underskrift av elev

Underskrift av
vårdnadshavare
Namnförtydligande

Lämna detta bekräftelse-dokument till skolan i samband med
lånet av lärplattan. Behåll kontraktet.
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