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Reglement og retningslinjer for bruk av iPad i Lillehammer-skolen  
 

1. Allerede etablert regelverk 

All bruk av iPad må skje i tråd med Lillehammer-skolens ordensreglement og opplæringslovens 

bestemmelser, og være i tråd med norsk lov. 

Ved påført skade gjelder alminnelige erstatningsrettslige regler 
 

Jf. Lov om skadeserstatning: 

§ 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. 
 

§ 1-2.(foreldres ansvar m.v.) 

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det 

mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve 

av dem for å hindre skadeforvoldelse. 
 

2. 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. 
 

2. Administrasjon 

a. Skolen avgjør til en hver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha 

over oppsettet på iPaden. Læringsbrettet har et fastsatt oppsett når det deles ut, men  

det må forventes at dette kan endre seg i løpet av skoleåret. iPaden må til enhver tid ha ledig 

lagringskapasitet til skolens pedagogiske programvare og skolearbeid. 

b. Skolen kan når som helst be om å få tilbake iPaden av tekniske eller praktiske 

årsaker. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake iPaden ulåst (uten passord eller  

pinkode). Ved innlevering av iPaden skal Apple-lader for iPad og beskyttelsesdeksel/tastatur 

følge med. Lader og iPad skal være merket med elevens navn. Ødelagt lader må erstattes med 

en ny lader (Apple-lader for iPad) 

c. Skolen tar ikke ansvar for tap av data. 
 

3. Retningslinjer for bruk av iPad i Lillehammer-skolen 

• iPaden er skolens eiendom og skal behandles etter de regler for bruk som skolen definerer. 

• Det er skolen som definerer når og hvordan iPaden skal brukes i skoletiden. 

• Det er ikke tillatt å laste ned egne apper (elevene skal ikke ha Apple-ID på skolens iPad). 

• iPaden skal alltid være i det medfølgende beskyttelsesdekslet/tastaturet. 

• iPaden skal ikke lånes ut til andre. 

• iPaden skal alltid være oppladet ved skoledagens start (minst 70 %). Det skal alltid brukes lader 

fra Apple. 

• Det er ikke lov å ha drikke i sekken sammen med iPaden. 

• Det er ikke lov å spise eller drikke med iPaden på samme bord. 

• Det er ikke lov å ta bilder eller video av medelever eller ansatte uten tillatelse fra lærer og 

den/de det tas bilde av. 

• iPaden skal alltid ligge i sekken på vei til og fra skolen. 

• iPaden skal alltid være med på skolen – såfremt ikke annet er avtalt. 

• Apper skolen installerer på iPadene, må ikke fjernes. 

• iPaden skal være beskyttet med personlig kode. 

• Skolen forbeholder seg retten til å slette innhold på iPadene. Personlig data må derfor også 

lagres i en skylagringstjeneste. 
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