Avtal gällande personlig elev-Ipad
Genom detta avtal som upprättas i 2 exemplar regleras parternas inbördes förhållande avseende
angiven Ipad
Avtalsparter
Utlånare: Åre kommun, nedan kallad kommunen.
Låntagare: Elev vid skolan, nedan kallad eleven. Avtalet skall godkännas av vårdnadshavare.
Ipad
Ipad 4 16 GB WiFi ”, inklusive Ipadfodral och laddare.
Lånetid
Lånet gäller från utkvitteringsdatum och till dess eleven inte längre är inskriven på skolan. Om
lånetiden är slut eller om eleven lämnar den aktuella skolan tidigare än planerat ska Ipaden
omedelbart återlämnas till skolan. Lånet kan upphöra med omedelbar verkan om skolan eller
vårdnadshavaren begär det.
Äganderätt
Ipaden och medföljande programvara är under hela lånetiden skolans egendom och får inte
pantsättas, säljas eller lånas ut till tredje part av eleven. Om utmätning skulle företas hos
eleven/vårdnadshavare eller om denne skulle sättas i personlig konkurs är eleven/vårdnadshavare skyldig att omedelbart underrätta skolan om detta.
Lånevillkor
Då eleven tagit emot Ipaden bär denne ansvaret för att Ipaden inte skadas, förstörs, försämras
eller förloras. Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda Ipaden, endast använda den på
föreskrivet sätt och förvara den säkert.
Skada på Ipaden
Om Ipaden under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till rektor på skolan.
Eleven och vårdnadshavaren kommer då att få redogöra för skadans uppkomst till skolan.
Förlust av Ipaden
Om Ipaden under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska eleven omedelbart
anmäla detta till rektor på skolan. Eleven och vårdnadshavaren kommer att få redogöra för
förlusten av Ipaden i till skolan. Om Ipaden är stulen ska en polisanmälan göras av
elev/vårdnadshavare och en kopia på denna ska bifogas till skolan.
Fel på Ipaden
Om Ipaden behöver service kontaktar elev skolan (mentor, rektor), som i sin tur kontaktar
leverantör eller representant på kommunen.
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Hävning
Bryter eleven mot något i detta avtal har skolan rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan
och med krav om ett omedelbart återlämnande av Ipaden. Skolan äger därutöver rätt att när som
helst återta Ipaden, varvid detta avtal upphör att gälla.
Eleven och vårdnadshavare undertecknar avtalet och förbinder sig att följa detta fr.o.m. den dag
Ipaden lämnas ut till eleven. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven har kännedom om ”Regler
för personlig elevIpad” samt ”Allmänna regler för användning av skolnätet” och avtalsvillkoren.
Avtalet slutar gälla den dag Ipaden återlämnas på skolans begäran.
Upprättat i Åre kommun, 2013Ipad serienummer:
Företrädare för skolan
Elevens namnteckning bekräftar att han/hon genom vårdnadshavaren har fått kännedom om
”Allmänna regler för IT-användning i skolan ”, ”Regler för personlig elev-Ipad” och
avtalsvillkoren.
OBS Nedan kryssas i om eleven önskar en personlig Ipad, men inte ska ta med Ipaden hem utan alltid förvara
den på skolan. .
Ipaden skall alltid förvaras i skolan
Elevens underskrift
Elevens namn (texta)

Elevens personnummer

Vårdnadshavarens underskrift
Vårdnadshavarens namn (texta)

Vårdnadshavarens personnummer

Vårdnadshavarens underskrift
Vårdnadshavarens namn (texta)

Vårdnadshavarens personnummer
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