
Til Elever og foresatte Dato: 11.01.17

INFORMASJON OM NETTBRETT PÅ SKOLENE I ØYER KOMMUNE 

Det er bestemt at alle skolene i Øyer kommune skal ta i bruk iPad som et pedagogisk 
verktøy i undervisningen. Alle elever ved alle skoler har hver sin iPad fra august 2017.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et 
arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 
premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 
ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige 
emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til 
dømmekraft. Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre 
samfunnet. Målsetningen ved at Øyerskolen tar i bruk iPad i undervisningen er å øke 
elevenes motivasjon og mestring, gi bedre tilpasset opplæring, samt å bedre elevenes 
kompetanse i de grunnleggende ferdighetene. 

Hver elev vil få låne en iPad til å bruke i opplæringen. Den skal fungere som skrivebok og
lesebok på samme måte som de andre bøkene til elevene, og skal brukes både hjemme 
og på skolen. Hver iPad leveres med et støtsikkert deksel. Dette skal alltid være på. 
Samtidig med iPad-innføringen vil skolene fase ut sine tradisjonelle elev-PCer. Øyer 
Ungdomsskole vil beholde PCer til 10. trinn for bruk bla til eksamen. Siden drift og kjøp 
av PCer er vesentlig dyrere enn iPad, vil ikke skolene få høyere utgifter til IKT enn de har
i dag.

Sammen med dette brevet er det lagt ved regler for bruk, og informasjon om lånet av 
iPaden. Elevene skal skrive under på at de har forstått reglene. Skolene har et eget 
administrasjonssystem som styrer tilganger og apper på elevenes iPad. 

Mange kommuner i Norge har gjennom flere år brukt iPad i opplæringen og de opplever 
økt læring i tillegg til at elevene har bedre motivasjon for læringsarbeidet. Vi har som 
mål at vi kan oppnå det samme i Øyerskolen og at både foresatte og skolene kan få til et 
godt samarbeid rundt dette. 
 
Lykke til med de digitale ferdighetene. 
 

Med vennlig hilsen

Bjarne Nyrud Magnus R. Torgersen
Sektorleder oppvekst Kommunal IKT-veileder, skole



REGLER FOR BRUK AV IPAD – ØYER KOMMUNE

Generelt om bruk
o Det er lærer som definerer når og hvordan iPaden skal brukes.

o iPaden er skolens eiendom. Skolen definerer hvilke regler som skal gjelde.
o iPaden skal alltid være inne i beskyttelsesdekslet – både på skolen og hjemme.

o iPaden skal ikke lånes bort til andre.
o iPaden skal alltid være fullt oppladet (min. 60%) ved skoledagens start.

o Det skal aldri oppbevares drikke i sekken sammen med iPaden. Ta heller med en tom
flaske eller kopp som kan fylles med vann på skolen.

o Det er aldri lov å spise eller drikke med iPaden på samme pult eller bord.
o Skolen bestemmer om det er lov å laste ned egne apper til iPaden. Skolen har også 

muligheter til å slette apper eller begrense mulighetene på den enkelte iPad.
o Det er aldri lov å ta bilder eller video av medelever eller ansatte uten tillatelse fra 

lærer og den/de det tas bilde av. Det skal kun tas bilder/video når dette er en del av 
undervisningen. De skal kun brukes i skolen, og skal aldri legges ut på internett eller 
sosiale medier.

o Når iPaden ikke er i bruk i undervisningen skal den ligge i sekken.

o Det er ikke tillatt å spille egne spill i skoletiden.
Bruksområder

o iPaden skal først og fremst brukes til skolearbeid.

o iPaden kan ikke brukes i friminutt eller i SFO-tid med unntak av evt. leksehjelp.
o iPaden skal alltid ligge i sekken på vei til og fra skolen.

Internett
o Det er aldri tillatt å gå på internett uten lærers samtykke.
o Det er kun tillatt å gå til nettsteder som har med skolearbeidet å gjøre.

o Det er ikke tillatt å være på sosiale medier som for eksempel Facebook, Instragram, 
Snapshat, Twitter, Biip, Myspace, Blogg osv. i skoletiden. 

Konsekvenser ved brudd på reglene
o iPaden kan bli inndratt av skolen og må hentes av foresatte.

o Den enkeltes iPad kan bli blokkert for nettilgang.

o Installerte apper kan bli slettet uten varsel.

o Eleven kan miste muligheten til å installere egne apper.
o Eleven kan miste muligheten til å ta med iPaden hjem for en periode.

Svarslipp

Vi bekrefter at vi er kjent med reglene ved bruk av iPad.

Elevens navn: ………………………………………………….



Dato: ………… Foresattes underskrift:…………………………….………..        

Elevens underskrift:…………………………………………. Klasse:…………



  INFORMASJON OG REGELVERK RUNDT LÅN AV IPAD

iPaden er Øyer Kommune sin eiendom og skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret.

1. Allerede etablert regelverk
a.   Skolens ordensregler gjelder også for denne låneavtalen.
b.   I følge erstatningslovens § 1-2  kan lånerens foresatte være pliktige til å erstatning 

inntil 5 000,- dersom iPad eller medfølgende utstyr ødelegges ved uaktsom bruk.

2.   Administrasjon
a.   Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over 

oppsett på iPaden. Når iPaden deles ut, har nettbrettet et fastsatt oppsett, men det må
forventes at dette kan endre seg i løpet av skoleåret.

b.   Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 
årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden uten at «finn min iPad» er 
aktivert.

3.   Praktisk bruk
a.   iPaden skal alltid være med på skolen.
b.   Beskyttelsesdekslet iPad´en leveres med, skal alltid være på. 
c.   Apper skolen installerer på iPadene, må ikke fjernes.
d. På skolen skal iPaden være koblet til skolens iPad-nettverk.
e.   Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold på 

iPadene. Personlig data må derfor også lagres andre steder enn på iPaden.
f.   For øvrig vises det til gjeldende regler for bruk av iPad.

4.   Endring av regler
Ordensreglene «Regler for bruk av iPad», vil ligge på skolens hjemmeside og kan
endres av skolen i samarbeid med FAU underveis ved behov. Versjonen på 
nettsiden er til enhver tid gjeldende, og endringer varsles på SMS.

I tillegg til  sanksjoner nevnt i ordensreglene kan skolen også kreve iPaden levert tilbake for godt
eller for en periode dersom eleven slutter ved skolen, bryter ordensreglene «Regler for bruk iPad»,
eller reglene i denne låneavtalen. Ordensreglement ligger på skolens hjemmeside.  

  Vi ønsker alle elevene lykke til med bruk av iPad i opplæringen!

Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer, ett til låntaker og ett som skal returneres til skolen i kvittert stand.  

Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med innholdet i dette informasjonsskrivet:

Dato:

Elevens navn med blokkbokstaver                                            Elevens eller foresattes signatur

______________________________________________ _____________________________________________



  INFORMASJON OG REGELVERK RUNDT LÅN AV IPAD

iPaden er Øyer Kommune sin eiendom og skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret.

1. Allerede etablert regelverk
a.   Skolens ordensregler gjelder også for denne låneavtalen.
b.   I følge erstatningslovens § 1-2  kan lånerens foresatte være pliktige til å erstatning 

inntil 5 000,- dersom iPad eller medfølgende utstyr ødelegges ved svært uaktsom bruk.

2.   Administrasjon
a.   Skolen avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over 

oppsett på iPaden. Når iPaden deles ut, har nettbrettet et fastsatt oppsett, men det må
forventes at dette kan endre seg i løpet av skoleåret.

b.   Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 
årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden uten at «finn min iPad» er 
aktivert.

3.   Praktisk bruk
a.   iPaden skal alltid være med på skolen.
b.   Eleven må sørge for at iPaden hver dag er tilstrekkelig ladet (minimum 60%) til å kunne 

brukes gjennom hele skoledagen uten å måte lades opp underveis.
c.   Beskyttelsesdekslet iPad´en leveres med, skal alltid være på. 
d.   Funksjonen «Finn min iPad» skal være slått på.
e.   Apper skolen installerer på iPadene, må ikke fjernes.
f. På skolen skal iPaden være koblet til skolens iPad-nettverk.
g.   Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innhold på 

iPadene. Personlig data må derfor også lagres andre steder enn på iPaden.

4.   Endring av regler
Disse reglene vil ligge på skolens hjemmeside, og kan endres av skolen underveis
ved behov. Versjonen på nettsiden er til enhver tid gjeldende.

I tillegg til  sanksjoner nevnt i ordensreglene kan skolen også kreve iPaden levert tilbake for godt
eller for en periode dersom eleven slutter ved skolen, bryter ordensreglene «Regler for bruk iPad»,
eller reglene i denne låneavtalen. Ordensreglement ligger på skolens hjemmeside.  

  Vi ønsker alle elevene lykke til med bruk av iPad i opplæringen!

Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer, ett til låntaker og ett som skal returneres til skolen i kvittert stand.  

Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med innholdet i dette informasjonsskrivet:

Dato:

Elevens navn med blokkbokstaver                                            Elevens eller foresattes signatur

______________________________________________ _____________________________________________


