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KONTRAKT FÖR LÅN AV IPADS I DEN KOMMUNALA SKOLAN HALLSBERGS KOMMUN ÅK F-6 
 

Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och Hallsbergs kommun genom Bildningsförvaltningen. Hallsbergs kommun 
har rätt att göra förändringar i detta avtal efter det att användarna informerats om detta. 
 
 
Bakgrund 
 
Hallsbergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett 
naturligt verktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Därför 
erbjuds alla elever från och med årskurs F-6 genom lån att disponera en iPad under sin studietid i Hallsbergs kommunala 
skolor år F-6. iPaden är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att 
eleven ska få tillgång till en iPad krävs att eleven och elevens vårdnadshavare accepterar skolans gällande regler samt 
godkänner dessa genom undertecknandet av detta kontrakt. 
 
 
1 Äganderätt 
 
iPaden och tillbehör som laddare och skal med tangentbord ägs av Hallsbergs kommun. Eleven får inte låna ut, sälja, 
pantsätta eller på något annat sätt överlåta iPaden. Eleven lånar utrustningen under tiden eleven går i år sju till nio. Vid 
slutet av årskurs nio kommer eleven att erbjudas köpa ut utrustningen. Specifika instruktioner och dokumentation skickas 
till mentorer och vårdnadshavare vid lämplig tidpunkt. Om eleven inte köper ut utrustningen återlämnas iPaden och 
medföljande tillbehör till skolan. 
 
 
2 Hantering och Förvaring 
 
Eleven är ansvarig för iPaden och förbinder sig att hantera och använda den och tillbehör som medföljer på sådant sätt att 
den, med undantag från normalt slitage, anses vara i gott skick när den återlämnas. iPaden ska alltid förvaras i det 
medföljande fodralet. Under hela låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring av iPaden med 
anledning av att den är stöldbegärlig egendom. iPaden får inte lämnas utan uppsikt. 
 
iPaden är avsedd att användas i skolarbetet, både i skolan och i hemmet och eleven ansvarar för att den tas med till skolan 
alla skoldagar. Eleven ansvarar för att iPaden förvaras på rätt sätt och laddas varje kväll. 
 
Det är inte tillåtet att använda iPaden i sammanhang eller för syften som strider mot gällande lagstiftning, läroplanen, 
skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. 
 
 
3 Förlust eller stöld 
 
Om iPaden eller tillbehören stjäls eller tappas bort ska eleven eller vårdnadshavare omedelbart informera elevens mentor 
om händelsen. Vårdnadshavaren har ansvar för att göra en polisanmälan om förlust eller stöld av iPaden sker i hemmet 
eller på fritid. Polisanmälan görs av skolan om förlust eller stöld sker under skoltid. 
 
Alla iPads i Hallsbergs kommun är profilerade så att möjligheten att lokalisera iPaden finns om den bekräftas borttappad. 
Lokaliseringen av iPaden via verktyget Airwatch utförs av förvaltningens tekniker efter godkännande av skolans rektor. 
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4 Service och reparation 
 
Om iPaden eller tillbehören inte fungerar eller behöver repareras ska eleven eller vårdnadshavare omedelbart informera 
elevens mentor och skolans IT-ansvarig, som lämnar iPaden vidare till kommunens it-tekniker för reparation. 
 
Reparationer av iPads betalas av Hallsbergs Kommun om förstörelsen hänt på grund av en olycka. Skolan kan kräva 
skadestånd om iPaden skadas till följd av oaktsamhet eller avsiktlig förstörelse. 
 
Laddare och skal som har slutat fungera av okända skäl, till exempel fabriks- eller maskinfel ersätts av kommunen. I detta 
fall ska tillbehören lämnas in för undersökning för ett eventuellt inbyte. 
 
Hallsbergs kommun har rätt att vid behov få tillgång till iPaden och tillbehören för uppgradering av programvara, service, 
kontroll och underhåll. 
 
 
5 Uppsägning av avtal 
 
Hallsbergs kommun har rätt att säga upp avtalet om eleven bryter mot bestämmelserna enligt detta avtal eller om eleven 
avslutar sin utbildning i kommunen. 
 
Om avtalet upphör ansvarar eleven och vårdnadshavaren för att lämna tillbaka utrustningen till skolan i gott skick. 
 
 
6 Undertecknande 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka kommunen och eleven/vårdnadshavaren får var sitt exemplar. 
 
Härmed bekräftar jag att jag har förstått, godkänt och kommer att följa avtalets villkor. 
  

Underskrift elev 

Datum Skola 

Underskrift Klass 

Namnförtydligande  

 
 

Underskrift vårdnadshavare 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

 

 


