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Avtale om lån av læringsbrett 
 

Elev:        

Fødselsdato:  

Gjelder: 01.01.19 - 30.06.19 

Serienummer:  

 

Eleven har fått utlevert læringsbrett for bruk til skolearbeid og lekser. Avtalen omfatter også lader, 

deksel og evt. annet ekstrautstyr (f. eks. høretelefoner) skolen utleverer. 

 

Læringsbrettet er Stovner skoles eiendom og skal leveres til skolen ved slutten av skoleåret, dersom 

eleven slutter, eller når skolen ber om det. 

 

Læringsbrettet skal oppbevares på skolen eller hjemme, og ikke tas med på turer, ferier e.l. 

 

Skolen avgjør hvilke rettigheter og begrensninger som gjelder på læringsbrettet, og kan endre 

disse uten varsel. Skolen styrer hvilke apper som installeres på læringsbrettet. Eleven har ikke tilgang 

til App Store, og kan ikke installere apper selv. 

 

Skolen er ikke ansvarlig for tap av data, for eksempel ved nullstilling av læringsbrettet. Eleven bør 

lagre viktige data i OneDrive for å sikre dataene. Skolen kan be eleven slette data, for eksempel bilder, 

som ikke er i tråd med skolens regler for bruk av læringsbrett. 

 

Eleven skal være bruker av utstyret og er forpliktet av skolens regler for bruk av læringsbrett 
(se vedlegg). Eleven er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, og kan 

heller ikke overdra/låne utstyret til andre. 

 

Tap av eller skade på utstyret skal umiddelbart meldes til skolen. 

 

Dersom skade eller tap av læringsbrettet er gjort med overlegg, kan eleven og/eller elevens foresatte 

bli erstatningsansvarlige etter Skadeserstatningslovens § 1-1 og 1-2.2. § 1-1 omfatter barnets ansvar, 

mens § 1-2.2 omfatter foresattes ansvar.  

 

Dersom læringsbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelsen leveres skolen 

v/rektor.  

 

Dersom eleven misligholder avtalen kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres skolen. Som 

mislighold regnes blant annet at eleven ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte. 

 

Denne avtalen oppbevares på skolen.    Dato: _____________ 

 

_____________________________________  _______________________________  

                                   Elev      Foresatt 


