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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Karlstad 2018-08-01

Regler för lån av lärplatta/elevdator i den kommunala
grundskolan
Period: ___________
Allmänt om låneregler
Karlstads kommun erbjuder dig som elev att låna en lärplatta/elevdator med tillbehör. En
förutsättning för detta erbjudande är att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom
reglerna och skriver under att ni tillsammans har godkänt dem.
Det är tillåtet att använda lärplattan/elevdatorn utanför skolan och på din fritid.
Lärplattan/elevdatorn är ett av dina läromedel och ett redskap för dina studier.
Lärplattan/elevdatorn ska användas för att du som elev ska kunna nå en ökad måluppfyllelse
genom att underlätta och stimulera utbildningen.
Lärplattan/elevdatorn tillhör Karlstads kommun och skolans rektor har rätt att säga upp lånet
och återta lärplattan/elevdatorn om du som elev bryter mot dessa låneregler. Du får inte låna
ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt ge bort lärplattan/elevdatorn till någon annan. Du
ansvarar för att skydda ditt lösenord och inte lämna ut det till någon annan. Skolan har också
rätt att vid behov uppdatera och ominstallera lärplattan/elevdatorn.
Regler för lån av lärplatta/elevdator
Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad lärplattan/elevdatorn får användas.
Läraren har enligt skollagen rätt att ta hand om utrustning som stör undervisningen under
lektionstid. Om lärplattan/elevdatorn används i den dagliga undervisningen ska den tas med till
skolan och vara i användbart skick, d v s med laddade batterier och fungerande mjukvara, när
lektionen börjar.
Lärplattan/elevdatorn är stöldbegärlig och ska därför alltid hanteras, förvaras och transporteras på
ett ansvarsfullt sätt. Det är absolut förbjudet att lämna lärplattan/elevdatorn utan direkt tillsyn om
den inte är inlåst. Om du medvetet eller genom oaktsamhet skadar lärplattan/elevdatorn, förlorar
den eller skadar IT-miljön riskerar du att bli skadeståndsskyldig för skada eller förlust.
Rapportera alltid in eventuell skada eller förlust till skolan.
Lärplattans/elevdatorns utrymme ska användas till skolinnehåll. Material som kan uppfattas som
stötande eller kränkande får inte finnas lagrat på lärplattan/elevdatorn.
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Att du har tillgång till Karlstad kommuns IT-miljö innebär även tillgång till Internet. Vid
användning av Internet ska upphovsrätten beaktas, vilket innebär att det inte är fritt att hämta och
använda text, bild-, film- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida
personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon i strid med lag eller
läroplanens värdegrund. Ingen kränkande eller känslig information får behandlas via e-post eller i
forum, chatt eller sociala medier. All Internettrafik i Karlstads kommuns nät loggas. Skolan har
rätt att kontrollera webbläsarhistorik och innehåll i lärplattan/elevdatorn.
Skolan kommer så långt det är möjligt att erbjuda låne-lärplatta/elevdator medan din ordinarie
lärplatta/elevdator är på service/reparation. Dessa regler gäller även när du som elev tillfälligt har
en låne-lärplatta/elevdator.
Skolan tillhandahåller inte tillgång till Internet i elevens hem och ger heller inte support för att
ansluta lärplattan/elevdatorn till trådlösa nätverk i hemmet.
För att undvika skada ska lärplattan/elevdatorn hanteras och förvaras på ett säkert sätt:
-Skalet eller fodralet ska sitta på lärplattan.
-Lämna inte lärplattan/elevdatorn utan uppsikt.
-Förvara lärplattan/elevdatorn i väska vid minusgrader eller nederbörd.
Elev
Elevens namn:

Skola:

Personnummer:

Klass:

Datum:

Mentor/Klasslärare:

Underskrift
Jag har tagit del av och godkänner reglerna för lån av lärplatta/elevdator och jag
förstår att det är jag som elev som ansvarar för lärplattan/elevdatorn. Jag bekräftar att
jag tagit emot en lärplatta/elevdator.
--------------------------------------------------Datum

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

Elevens namnunderskrift

Elevens namnförtydligande

Vårdnadshavare
Jag har läst igenom reglerna för lån av lärplatta/elevdator, diskuterat detta med mitt
barn och lämnar mitt godkännande.
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Datum

Datum

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Vårdnadshavares namnunderskrift

Vårdnadshavares namnförtydligande

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Vårdnadshavares namnunderskrift

Vårdnadshavares namnförtydligande

