Skole-iPad mini
ALBERTSLUND

KOMMUNE

Regler og retningslinjer

iPad’en er et undervisningsmiddel og tilhører skolen. Den stilles
til rådighed for eleven, så længe eleven går på skolen.

iPad´en skal afleveres, når eleven går ud af skolen, og den skal
være uden væsentlige skader.
iPad´en må forsynes med forskellige kendetegn på coveret, så
den er let at genkende fra andre elevers iPad.
iPad’en er primært et arbejdsredskab. Eleverne må gerne have
egne ting liggende på den - men er lagerpladsen brugt op,
skal private ting slettes først.
iPad´en må ikke misbruges - dvs. eleven eller andre ikke må
ændre på styresystemer og lignende på den. Hvis man gør
det, kan man komme til at erstatte de skader, der er sket.

Sådan kontakter du os:

Skolens navn?

Telefon: – navn; mailadresse

Skole-iPad mini
ALBERTSLUND KOMMUNE

Regler og retningslinjer

iPad´en er opladet ved skolestart og klar til brug, når skoledagen
starter, og det er elevens ansvar.

iPad og kreditkortoplysninger. Det anbefales, at der ikke knyttes
et kreditkort til elevernes Apple-id. Der har været steder i landet, hvor forældre har måttet betale ganske mange penge for
elevernes køb af Apps (her skal forældre selv betale for køb).
Hvis man alligevel knytter sit kreditkort til elevens Apple-id, så
anbefales det, at forældrene ikke udleverer koden til deres
barn.
iPads og eventuelle private Apps. Såfremt der er brug for at indkøbe private Apps, anbefales det, at bruge iTunes gavekort,
som kan købes mange steder. Dette er ikke nødvendigt i forhold til at følge undervisningen.
iPad’en er sat op på den måde, at hver gang, der foretages et
køb, så skal der angives en adgangskode. Bruger man iTunes gavekort, kan man aldrig bruge flere penge end det som
står på gavekortet, i modsætning til, hvis der er tilknyttet et
kreditkort til iPad’en.

Sådan kontakter du os:

Skolens navn?

Telefon: – navn; mailadresse

Skole-iPad mini
ALBERTSLUND KOMMUNE

Ansvar og erstatning
iPads følger samme regler som gælder for øvrige udleverede undervisningsmidler (bøger ol.) - ødelægges de, mishandles de eller på anden
måde udsættes for bevidst skade, skal de erstattes/repareres på barnets eller forældrenes regning.

iPads kan som bøger tages med hjem og uanset, hvor de eventuelt
bliver ødelagt, er det som med bøger – om den bliver ødelagt
hjemme eller på skolen - er fuldstændig ligegyldigt i forhold til ansvar
og erstatning.
iPads kan gå i stykker, og er det hændeligt uheld vil den blive repareret på skolens regning. Hvis eleven eller andre med elevens accept
ikke har passet tilstrækkeligt på den udleverede iPad - eller bevidst
har behandlet den uforsvarligt, kan det ende med at udgiften til reparation eller en ny bliver opkrævet hos forældrene.
iPads kan blive stjålet. I disse tilfælde skal det vurderes, om eleven i situationen har passet tilstrækkeligt godt nok på den udleverede iPad. Hvis
dette vurderes ikke at være tilfældet, så gælder det samme som med
bortkomne bøger mv. – så skal iPad´en erstattes.

Sådan kontakter du os:

Skolens navn?

Telefon: – navn; mailadresse

Skole-iPad mini
ALBERTSLUND KOMMUNE

Ansvar og erstatning
iPad skader der forvoldes med fortsæt eller ved uagtsomhed er erstatningspligtige, svarende til den faktiske skade (dette er en
generel regel om skader, og gælder ikke kun for iPads). Har du
en ansvars-/indboforsikring vil denne sædvanligvis dække forældreansvaret, altså dække skaden på iPad’en.
iPads vil i Albertslund Kommune ved udleveringen være udstyret med et
kraftigt og stødfast cover. Det skulle ved almindelig brug betyde,
at skader i vid udstrækning kan undgås.

Sådan kontakter du os:

Skolens navn?

Telefon: – navn; mailadresse

