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KONTRAKT FOR BRUK AV IPAD VED SØMNASKOLEN 5.-10. TRINN

Det er lærer som definerer når og hvordan iPaden skal brukes.
iPaden er skolens eiendom og skal behandles etter de regler for bruk som
skolen definerer.
iPaden skal alltid være inne i beskyttelsesdekslet enten du er på skolen eller hjemme.
iPaden skal ikke lånes ut til andre.
iPaden skal alltid være ladet og klar til bruk ved skoledagens start.
Det er aldri lov å spise eller drikke med iPaden på samme pult/bord.
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 er ikke tillatt å laste ned eller benytte spill og apper som ikke er definert av skolen.
 Det er ikke tillatt å lage egen kode/passord.
 iPaden skal leveres inn før ferier for oppdateringer og kontroll. Det vil alltid være en mulighet å
søke om dispensasjon fra denne regelen i de kortere feriene, enten en søknad kommer fra en
klasse eller enkeltelev.






BRUKSOMRÅDER

 iPaden skal kun brukes til skolearbeid i skoletiden.
 iPaden kan ikke brukes før skolestart, i friminutt, med unntak av på leksehjelp.
 iPaden skal alltid ligge i sekken på vei til og fra skolen.

INTERNETT

 Det er aldri tillatt å gå på internett i skoletiden, uten lærers samtykke.
 Det er kun tillatt å gå til nettsteder som har med skolearbeidet å gjøre.
 Det er ikke tillatt å være på sosiale medier som Facebook, Instragram, Twitter, Biip, Myspace,
Blogg, Snapchat, Jodel, m.fl.
 8.-10. trinn kan bruke spotify og Youtube også på skolen, hvis lærer gir tillatelse.
 Elevarbeid lagres i Office 365, Onedrive, eller i Showbie.

KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLENE







Det vil ikke bli gitt advarsler ved evt. brudd på disse reglene.
iPaden vil umiddelbart bli inndratt for videre bruk.
Installerte apper som bryter med skolens regler, blir slettet uten varsel.
Eleven kan miste muligheten til å ta med iPaden hjem for kortere eller lengre periode.
Brudd på reglene som fører til en økonomisk utgift kan bli belastet eleven selv.
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