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Överenskommelse mellan vårdnadshavare och Ösbyskolan AB gällande lån av lärplatta  
 
§ 1 Inledning 

Ösbyskolan lånar ut en lärplatta med laddare och skyddshölje till varje elev på skolan. Lärplattan 
med tillbehör kallas nedan för utrustningen. Lärplattan används som ett verktyg och komplement 
till den traditionella undervisningen. 

§ 2 Leverans 

Av vårdnadshavarna underskriven och till skolan inlämnad överenskommelse ger eleven rätt att 
kvittera ut utrustning.  

 

§ 3 Vård och användning 

Utrustningen får ej användas av någon annan än eleven och vårdnadshavare under låneperioden. 
Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt. Det 
åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen eftersom den 
är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Utrustningen skall alltid tas hem efter skoldagens slut. 
Utrustningen skall vara laddad och tas med till skolan varje dag om inte annat är överenskommet 
(vid friluftsdagar o liknande). Utrustningen skall förvaras på anvisad plats i klassrummet vid 
tillfällen då utrustningen inte används under skoldagen. 

Elev och vårdnadshavare ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot 
gällande lagstiftning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan 
uppfattas som stötande eller kränkande får vare sig visas med eller lagras i utrustningen. Eleven 
får inte heller använda utrustningen till att kränka eller mobba annan person. Eleven får inte 
installera programvaror på utrustningen. Vårdnadshavarna är ansvariga för eventuella följder om 
en sådan installation ändå skulle ske. Vårdnadshavarna är också ansvariga för att laddare hanteras 
varsamt och återlämnas när överenskommelsen mellan Ösbyskolan och vårdnadshavarna avslutas. 
Skolans IT-regler skall följas. Pedagogen är behjälplig och styrande i hanterandet av lärplattan på 
skol- och fritidstid. Ösbyskolan har rätt att avinstallera programvaror som inte tillhandahållits av 
skolan. 

 

§ 4 Fel, förlust eller stöld 

I händelse av stöld eller förlust av utrustningen eller om fel uppstår skall vårdnadshavarna anmäla 
detta till skolan samt göra en skadeanmälan/polisanmälan. Vårdnadshavarna ansvarar solidariskt 
för kostnaden vid reparation och/eller förlust av utrustningen som orsakas av felaktig förvaring, 
vårdslöst eller uppsåtligt handlande. Om utrustningen skadas på ett sätt som inte täcks av garanti 
eller försäkring blir vårdnadshavarna fullt ut ersättningsskyldiga för återanskaffning eller reparation 
av utrustningen. 

 

§ 5 Försäkring 

Utrustningens garanti och försäkring (dygnet runt – året om) betalas av Ösbyskolan. För att 
garanti och försäkring skall gälla ställs kravet att eleven och vårdnadshavare hanterar utrustningen 
på ett ansvarsfullt sätt. Försäkringen täcker plötsliga utifrån kommande oförutsedda händelser 
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såsom rån/inbrott och skada, olycksfall, brand och skadegörelse. Vid stöld endast vid styrkt inbrott. 
Lärplattan skall alltid förvaras i skyddande skal  Försäkringen gäller inte för skada av grov 
vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller med en självrisk om 750 kronor. Skulle glaset 
spräckas utanför skolan är förälder ansvarig för att det repareras. 

 

§ 6 Självrisk 

När försäkring tas i anspråk vid reparation av utrustning debiteras vårdnadshavarna ingen 
självrisk. I de fall då försäkringsgivaren anser att lärplattan är totalhavererad är självrisken 750 kr 
(sjuhundrafemtio kronor). Vid olyckshändelse under lektionstid ansvarar skolan för eventuella 
kostnader. Skolan förbehåller sig rätten att bedöma dessa tillbuds karaktär. 

 
§ 7 Äganderätt 

Utrustningen är skolans egendom. Vårdnadshavarna/eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, 
pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan 
äventyras. 

 

§ 8 Låneperiod 

Denna överenskommelse gäller från det att vårdnadshavarna/eleven erhållit utrustningen till dess 
att den återlämnas till skolan. Överenskommelsen är bindande under hela låneperioden, om 
uppsägning enligt § 11 inte sker. 

 

§ 9 Överlåtelse av överenskommelse 

Vårdnadshavarna/eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter 
enligt denna överenskommelse. 

 

§ 10 Service mm. 

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för uppgradering av 
programvaror, service, kontroll och underhåll. 

 

§ 11 Överenskommelsens upphörande 

Överenskommelsen upphör att gälla omedelbart om elev avslutar sina studier vid Ösbyskolan. 
Skolan får säga upp överenskommelsen om vårdnadshavarna/eleven bryter mot bestämmelser 
enligt denna överenskommelse. När överenskommelsen upphör skall vårdnadshavarna/eleven 
återlämna komplett utrustning inklusive laddare på egen bekostnad och på eget ansvar till skolan. 
Vid återlämnande skall kvittens ges till vårdnadshavarna/eleven. Utrustningen skall vid 
återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada 
som täcks av garanti. 
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§12 Information om vad skolan registrerar 

Se vår hemsida om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR. 

 

§ 13 Regler (se även separat blankett) 

- Ösbyskolan lägger in begränsningar (föräldrakontroll) på varje lärplatta. Det innebär att: 

o åldersgränser i Sverige hålls 

o endast barntillåtna filmer, böcker, musik och iTunesU-medier kan öppnas 

o appar 12+ kan användas, men ej 17+ 

o webbplatser med vuxet innehåll begränsas 

o man inte kan handla inuti en app 

- De appar som eleven behöver i skolarbetet trycks ut via skolans server, inget apple-id 
behövs. 

- Lärplattan tas med laddad till skolan om inte annat är överenskommet (vid friluftsdagar o 
liknande).  

- Lärplattan skall alltid ligga i en väska eller ryggsäck vid transport. 

- Egna hörlurar måste användas vid ljuduppspelning om inte annat är överenskommet 

- Under lektionstid bestämmer läraren hur utrustningen får /skall användas 

- Under fritidstid bestämmer pedagogerna hur utrustningen får/skall användas 

 
Om en elev bryter mot reglerna gäller något av följande: 

- Eleven fråntas utrustningen under lektionen och återfår den efter lektionens slut. 

- Eleven fråntas utrustningen under resten av dagen och återfår den i slutet av dagen. 

- Eleven fråntas utrustningen och elevens vårdnadshavare får komma till skolan för att hämta ut 
utrustningen. 

Om elev fråntas utrustning enligt ovan förväntas eleven utföra motsvarande arbete på annat sätt 
och när utrustning återlämnas, uppdatera nödvändiga filer. 
- Vid fler överträdelser vidtas andra åtgärder. 
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Genom våra underskrifter bekräftar vi att vi har förstått, godkänt och kommer att följa 
överenskommelsens 13 paragrafer och dess villkor. 

Namnteckning vårdnadshavare 1  Ort och datum 

Namnteckning vårdnadshavare 2 Ort och datum 

 

 

Original av kvittens lämnas till låntagaren vid återlämning, kopia av kvittens arkiveras av 
skolexpeditionen. 
 

Jag har idag den      /         kvitterat ut en lärplatta: 

Datum      Elevens namn 

      

Lärplattans serienummer 

 

Elevens klass 

 

 

Utrustning/lärplatta enl. ovan återlämnad 

Mottaget av (skolans personal) Datum 

      

 


