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TONSTAD SKOLE - AVTALE OM BRUK AV CHROMEBOOK

Det er lærerne dine som styrer all bruk av maskinene på skolen. Chromebooken skal leveres ved skoleslutt

(sommer). Som alt annet av skolens materiell er du ansvarlig for å ta vare på skolens eiendom.

Regler for bruken av Chromebook på Tonstad skole:
1. Chromebook skal være med på skolen hver dag.

2. Chromebook skal være fullt oppladet hver dag.

3. Chromebook brukes kun når læreren tillater det. Ellers skal den være i sekken eller låst inn i et skap.

Hvis du ikke følger lærerens eller skolens regler for bruk av Chromebook kan du bli nektet å bruke

den, og den kan bli inndratt for en periode.

4. Chromebook brukes kun til skolearbeid.

5. Chromebook skal brukes på lik linje som andre digitale hjelpemidler. Den skal ikke brukes som en

kommunikasjonskanal i skoletiden (Chat, filming, spilling etc.).

6. Lader og penn er en del av Chromebooken og er erstatningspliktig ved tap eller skade.

Ved brudd på reglene kan du bli nektet å bruke Chromebook, og den kan bli inndratt for en periode. I tillegg

kan det være et brudd på skolens ordensreglement:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-09-03-2108/%C2%A75#%C2%A75

Husk også at passord er privat og skal ikke deles med noen andre.

§ 5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene
4. Erstatningsansvar
Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner
etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens §1-1. Foreldre er
erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr.5 000.
Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler”.

Ved uhell og skade som ikke dekkes av garantien er erstatningssummen pr. d.d.:
● Bytte av maskin/ny maskin (f.eks. ødelagt skjerm, vannskade, ødelagt tastatur o.l.: 2 000 kr.
● Reparasjon av skade hvor maskina ikke byttes: inntil 50 % av reparasjonssummen, men ikke over

2 000 kr.
● Ved tap av Chromebook: 4 000 kr.

__________________________ __________________________
Signatur elev Signatur foresatte
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