
  REGLER FOR BRUK AV IPAD – Olavsborg Kristne Skole 
 Generelt om bruk 

o Det er lærer som bestemmer når og hvordan iPaden skal brukes. 
o iPaden er skolens eiendom. Skolen bestemmer hvilke regler som skal gjelde. 
o iPaden skal alltid være inne i beskyttelsesdekslet – både på skolen og hjemme. 
o iPaden skal ikke lånes bort til andre. 
o iPaden skal alltid være oppladet ved skoledagens start (minimum 60%). 
o Det skal aldri oppbevares drikke i sekken sammen med iPaden. 
o Det er aldri lov å spise eller drikke med iPaden på samme pult eller bord. 
o Ingen får lov å laste ned apper med sine egne iTunes kontoer. Skolen har også 

muligheter til å slette apper eller begrense mulighetene på den enkelte iPad. 
o Det er aldri lov å ta bilder eller video av medelever eller ansatte uten tillatelse fra 

lærer og den/de det tas bilde av. Det skal kun tas bilder/video når dette er en del 
av undervisningen. De skal kun brukes i skolen, og skal aldri legges ut på 
internett eller sosiale medier. 

o Når iPaden ikke er i bruk i undervisningen skal den ligge i skapet eller i sekken. Det 
gjelder også i SFO-tiden, i friminuttene og på vei til og fra skolen. 

Bruksområder 
o iPaden skal kun brukes til skolearbeid når den er på skolen og hjemme. 

Internett 
o Det er aldri tillatt å gå på internett uten lærers samtykke. 
o Det er kun tillatt å gå til nettsteder som har med skolearbeidet å gjøre. 
o Det er ikke tillatt å være på sosiale medier som for eksempel Facebook, 

Instragram, Snapshat, Twitter, Biip, Myspace osv. på iPaden. 
Konsekvenser ved brudd på reglene 

o iPaden kan bli inndratt av skolen og foresatte kontaktes. 
o Den enkeltes iPad kan bli blokkert for nettilgang. 
o Installerte apper kan bli slettet uten varsel. 
o Eleven kan miste muligheten til å ta med iPaden hjem for en periode. 

 
 Svarslipp  Vi bekrefter at vi er kjent med reglene ved bruk av iPad.  
Dato: …………   Foresattes underskrift:…………………………….………..         
 Elevens underskrift:…………………………………………. Klasse:…………  


