Regler for lån av læringsbrett
Denne avtalen gjelder for lån av læringsbrett for elever i Stangeskolen. Læringsbrettet skal
brukes til skolearbeid som et personlig læringsbrett. Samtykke til låneavtalen innhentes når
eleven starter sin skolegang i Stangeskolen og fornyes når eleven starter på ungdomstrinnet.
Foresatte kan trekke samtykket undervegs i skoleløpet. Innholdet i låneavtalen kan endres i
løpet av avtaleperioden og skolen vil i så tilfelle be om fornying av samtykke.

Regler for læringsbrettet:






Læringsbrettet skal være tilstrekkelig ladet til å kunne brukes gjennom hele skoledagen.
Læringsbrettet skal alltid ha dekslet på.
Læringsbrettet kan lett gå i stykker og skal behandles forsiktig. Dette gjelder på skolen, i
sekken til og fra skolen, og når det brukes hjemme.
Man skal alltid spørre om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer.
Det er strengt forbudt å dele bilder, video og lydopptak uten tillatelse.
Koden til læringsbrettet er personlig og skal ikke deles med andre.

Læringsbrettet er skolens eiendom. Ved brudd på disse reglene kan skolen velge å
inndra læringsbrettet i en periode eller oppheve låneavtalen.

For utfyllende informasjon til foresatte se neste side.

Utfyllende informasjon for foresatte:
1. Regelverk på skolen
Reglene for læringsbrett er et tillegg til ordensreglene.
2. Administrering
Læringsbrettet er tilknyttet HIKT (Hedmark IKT) som er leverandør og IT-support på
utstyr for kommunen. HIKT, skoleeier og skolen (rektor og IKT-kontakt) administrerer
læringsbrettene ved hjelp av AirWatch som er et tilgangsstyringssystem. Alle
læringsbrett er satt opp i dette systemet. Ved hjelp av AirWatch og Apple School
Management distribueres apper, tilganger aktiveres/deaktiveres, læringsbrett som er
deaktivert av eleven kan låses opp. På forespørsel er det mulig å spore læringsbrettet,
og ved tap av læringsbrettet er det mulig å slette alle data og innstillinger på enheten.
Læringsbrettet deles ut med et fastsatt oppsett, men det må forventes at dette vil kunne
endre seg i løpet av låneperioden. Justering av innstillinger (lys, lyd, tastaturspråk etc.)
utføres av elevene med veiledning fra lærer.
Skoleeier og skolen bestemmer hvilke apper som elevene skal ha tilgang til. Elevene
har ikke tilgang til ordinær App-Store. Elevene får installert Office365 appene (word,
excel, powerpoint, onenote, OneDrive (lagring) og Teams). I tillegg har elevene også
tilgang til apple sine forhåndsinstallerte arbeidsverktøy (pages, numbers, clips,
keynote, iMovie og Garageband), samt ytterligere pedagogiske apper som skal brukes i
skolearbeidet.
Skolen kan når som helst be om å få tilbake læringsbrettet av tekniske eller praktiske
årsaker.
3. Personvern og sikkerhet
Appene som distribueres på læringsbrettet blir vurdert og kvalitetssikret av skoleeier og
skolen. Det utarbeides databehandleravtale med leverandør av apper som lagrer
personopplysninger, jmf personvernforordningen artikkel 28 nr. 3.
I skolen er vi opptatt av å skjerme elevene våre fra uønsket, skremmende eller skadelig
innhold på internett. Vi benytter et nettfilter som gjelder for læringsbrettet uavhengig
hvilket nettverk brettet er koblet til. Når elevene er på skolen er læringsbrettet tilknyttet
HIKT sitt sikre nettverk.
Stangeskolen har et godt samarbeid med politiet. Etter tips fra politiet sikrer vi at HIKT
blokkerer uønskede nettsider for elevene våre.
Læringsbrettet skal primært brukes til skolearbeid. Dersom foresatte tillater bruk av
læringsbrettet hjemme utover dette, er det opp til foresatte å sikre at læringsbrettet
brukes på en trygg måte.
Gjennom grunnopplæringen skal elevene oppøve gode digitale ferdigheter, inkludert
digital dømmekraft og nettvett. Vi har stort fokus på regler og holdninger knyttet til
personvern. Vi anmoder foresatte om å vise interesse for innhold på læringsbrettet.
Dersom dere oppdager noe dere er bekymret for, ber vi dere ta kontakt med skolen.

4. Praktisk bruk
 Læringsbrettet skal alltid være med på skolen
 Eleven må sørge for at læringsbrettet hver dag er tilstrekkelig ladet til å kunne
brukes gjennom hele skoledagen uten å måtte lades opp underveis.
 Læringsbrettet skal alltid oppbevares på det stedet skolen har anvist at
læringsbrettet kan oppbevares før skolestart og i friminuttene.
 Beskyttelsesdekselet læringsbrettet leveres med skal alltid være på.
 Apper skoleeier og skolen installerer på læringsbrettet skal ikke fjernes.
 På skolen er læringsbrettet koblet til skolens lokale trådløse nettverk.
 Koden til læringsbrettet er personlig og skal ikke deles med andre. I starten av
opplæringen vil det imidlertid være nødvendig at foresatte og lærer kjenner
koden.
5. Tap og skade av læringsbrettet
Ved skade eller tap av læringsbrettet kan eleven og/eller elevens foresatte bli
erstatningsansvarlige. I de tilfeller der eleven blir holdt ansvarlig, vil kommunen vurdere
foresattes erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens § 1-2.2: «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».
Dersom læringsbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse
leveres skolen v/rektor.
Skoleeier har utarbeidet egne retningslinjer og en felles standard som gjelder for alle
skolene i Stange for praktisering av erstatningskravet.

Dette er standard for Stangeskolen
Kommunen krever erstatning dersom ødelagt læringsbrett skyldes klar
uaktsomhet eller er gjort med vilje. Følgende satser er gjeldende:
 Første bruksår: kr 1500, Andre bruksår: kr 1000, Tredje bruksår: kr 700, Fjerde bruksår: kr 400,-
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