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Regler för personliga elev-Ipads
Detta dokument handlar om regler och ansvarsfrågor för personliga elev-Ipads och är ett
komplement till ”Allmänna regler för IT-användning i skolan”. Du måste läsa båda dokumenten
för att förstå vilka krav som ställs på dig som elev.
Reglerna är till för att du ska slippa råka ut för skador på din Ipad eller att den stjäls.
Ansvar och hantering
• Du har själv ansvar för Ipaden. Du ska sköta den ordentligt och vara försiktig med den.
• Kartong och emballage ska förvaras i hemmet och returneras tillsammans med Ipad den dag
när lånetiden går ut.
• Du ska ta med din Ipad till skolan alla dagar om inte annan information ges från skolan.
• Ipaden ska vara fulladdad när du kommer till skolan. När skoldagen är slut tar du hem Ipaden.
Du ska ha den hemma på loven.
• När du inte använder Ipaden måste du se till att den är på ett säkert ställe eller där
skolpersonalen bestämt att den ska förvaras.
• Se till att aldrig ha vätska i närheten av Ipaden. Spiller man vätska i Ipaden kan den förstöras.
• Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig Ipaden. Du får inte heller be någon passa den åt dig.
• Ipaden ska alltid vara i medföljande fodral. (cover)
• Du ansvarar för att det du sparar på Ipaden även finns på annat ställe (säkerhetskopia, t.ex.
Icloud).
• Det är inte tillåtet att installera eller förändra operativsystem IOS (jailbreak) än det som är
standard på Ipaden. Uppdateringar från Apple skall utföras.
• Du får inte sätta på egna klistermärken på själva Ipaden men däremot är det tillåtet att göra det
på fodralet.
• Som e-postadress till AppleID som används på Ipaden skall elevens zonlineadress användas, ej
egen annan mailadress.
• Om personal på skolan vill se vilka appar eller annat innehåll du har i Ipaden måste du visa upp
dem.
OBS: Vid återlämnande och ev. reparation får inte Ipaden vara låst med t.ex. pinkod, den
måste plockas bort innan återlämnande. Likaså skall AppleId med lösen finnas
tillgängligt.
Vid missbruk av förtroende
Om eleven inte följer personalens instruktioner, eller på annat sätt använder Ipaden så det stör
inlärningsmiljön har personalen rätt att återta Ipaden. Vid upprepade förseelser kommer en
utredning att göras av rektor, och vårdnadshavare kontaktas.
Skada eller förlust
Om Ipaden stjäls eller förkommer på annat sätt utanför skolan skall vårdnadshavaren göra en
polisanmälan. En kopia av polisanmälan, med uppgifter om serienummer, lämnas till skolan.
Uppsåtlig skadegörelse eller åverkan på Ipaden är straffbart och kan leda till polisanmälan från
skolan, dels medföra ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen.
Om Ipaden på grund av vårdslöshet förloras är eleven ersättningsskyldig.
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Ansvarsfrågor
Om eleven inte följer instruktionerna kring användningen av Ipaden har personal på skolan eller
annan representant för kommunen rätt att häva avtalet och återta Ipaden. För det fall att det
uppkommer en skada på Ipaden eller förlust av denna, kommer ersättning för kostnaderna för att
avhjälpa skadan eller ersätta förlorad Ipad att utkrävas enligt skadeståndslagens regler om
skadestånd.
Uppsåtlig skadegörelse eller åverkan på Ipaden som en elev gör sig skyldig till är straffbart och
kan dels komma att polisanmälas av skolan, dels medföra ersättningsskyldigheter för
eleven/vårdnadshavaren
Det är således vid uppsåtligt och vårdslöst agerande som skolan kan komma att utkräva
ersättning från vårdnadshavaren eller eleven. Skada eller förlust som uppkommer trots att eleven
iakttagit normal försiktighet vid hanteringen av Ipaden ansvarar skolan /kommunen för.
Vid skada eller förlust ska eleven kontakta rektor på skolan och i en incidentrapport redogöra för
omständigheterna vid förlustens/skadans tillkomst. Rapporten ska undertecknas av både elev och
vårdnadshavare om elev inte är myndig.
Eleven kontaktar support för hantering av skada, Servicedesk på tel. 010-110 32 38.
Se ”Garanti och Försäkrings-hantering” som är en bilaga till detta dokument.
OBS: Vid återlämnande samt vid ev. reparation får inte Ipaden vara låst med t.ex. pinkod,
det måste plockas bort innan återlämnande.
Vid reparation måste elev ta bort ev. pinkodslås eller bifoga dessa med ipaden samt det
AppleID med lösen som används på Ipaden.
Försäkring
Skolan/kommunen har tecknat en försäkring med anledning av utlåning av elevIpads.
Försäkringen gäller dygnet runt och har en självrisk på 1000 kr. Skada på Ipaden eller förlust av
denna kommer att medföra ersättningsskyldighet upp till självrisk i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser, vilket innebär att skolan inte ersätter skador eller förluster som beror på
vårdslöshet eller uppsåtligt agerande från elevens sida.
Vid ev. försäkringsärende så är det viktigt att på ett korrekt sätt kunna redogöra för
händelseförlopp.
Återlämnande
Vid avslutad årskurs (åk 9, resp åk 3 eller 4 gy) skall eleven överlämna Ipaden till rektor. Eleven
skall vid överlämnandet få ett kvitto där det anges att Ipaden överlämnats samt i vilket skick den
överlämnats.
OBS: Vid återlämnande och ev. reparation måste all lösenordsskydd på Ipaden tas bort.
Allt konfidentiellt material skall också vara bortplockat.
Vid avlutade studier kan eleven erbjudas att köpa Ipaden till pris som sätts av leverantören.
Äganderätt
Skolan har full besittningsrätt till Ipaden då det är skolan/Åre kommun som hyr Ipaden och lånar
ut den till eleven.
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