Avtale for lån av læringsbrett for skolene i Rana kommune
Eleven vil få utdelt læringsbrettet når samtykke til denne avtalen er gitt i Visma Flyt Skole av elevens
foresatte. Læringsbrettet skal brukes av eleven til skolearbeid. Læringsbrettet blir levert med
beskyttelsesdeksel, lader og ladekabel.

Følgende regler gjelder for lån av læringsbrett:
1. Allerede etablert regelverk
Rana kommunes ordensregler gjelder også for denne låneavtalen.
2. Administrasjon
 Når læringsbrettet deles ut, har det et fastsatt oppsett, men det må forventes at dette vil kunne
endre seg i løpet av prosjektets løpetid.


Læringsbrettet skal ha en fire- eller sekssifret personlig kode og eventuelt fingeravtrykk.



Elevene bruker feidebruker til læringsbrettete sine. Eleven kan fritt laste ned apper fra
kommunens appstore. Private apper skal ikke lastes ned.



Apper som skolen bruker i opplæring er risikovurdert og i tråd med gjeldende regler og
forskrifter.



Skolen kan når som helst be om å få tilbake læringsbrettet av tekniske eller praktiske årsaker.
Eleven må i slike tilfeller levere tilbake læringsbrettet ulåst (uten passord).

3. 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.



Læringsbrettet skal alltid oppbevares på det stedet skolen har anvist før skolestart og i
friminuttene.



Læringsbrettet leveres med beskyttelsesdeksel. Dette skal alltid være på.



På skolen skal læringsbrettet være koblet til skolens trådløse nettverk.

4. Tap og skade av læringsbrett
Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende etter Skadeserstatningslovens § 1.1 og 1.2

Rana kommunes praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån og bruk av læringsbrett
Skoleavdelingen har i samarbeid med kommuneadvokaten utarbeidet praksis for erstatning
knyttet til utlån og bruk av nettbrett. Nettbrettet er kostbart og skolene har ansvar for å
etablere god praksis. Elevene og foreldre har også ansvar for å ta vare på og sørge for at
læringsbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. Dersom læringsbrettet blir skadet, er
følgende rutiner utarbeidet i samarbeid med Kommuneadvokaten.
1. Læringsbrettet er skolens utstyr og lånes ut til elevene. De kan ta dem med seg hjem i
sekken og det bes om at læringsbrettet behandles med varsomhet. Læringsbrettet har
beskyttelse som hele tiden skal være på. Skjer det skader med forsett eller grov
uaktsomhet, for eksempel bruk av læringsbrett som «ping-pong racket», grave med i
sand, kaste til en annen, vil erstatningsansvaret vurderes i.h.t skadeerstatningslovens
§ 1-1 (Barns ansvar)
§ 1-1(barns ansvar.)
Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller
uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd,
økonomisk evne og forholdene ellers.
2. I de tilfeller der barnet blir ansvarlig etter pkt. 1, vil kommunen vurdere foreldrenes
erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens § 1-2 2 ledd (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)
3. Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter følgende paragrafer i Rana
kommunes ordensreglement, § 7.(Om erstatningsansvar) og § 8.
(Saksbehandlingsregler).
4. Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse
leveres skolen v/rektor.

