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BARN & UTBILDNING  

 

Information vid lån av iPad vid Sala kommuns grundskolor 

  

LÅNETID 
Lånet gäller under tiden eleven är inskriven vid skolväsendet (skolan) i Sala 
kommun, från det datum då iPaden lämnas ut tills eleven slutar årskurs nio, 
alternativt slutar skolan i Sala kommun.  

 Vid byte av skolenhet inom Sala kommun följer iPaden med till nya 
skolenheten. 

ÄGANDERÄTT  
iPaden, fodralet och appar/program tillhandahållna av kommunen ägs under 
hela lånetiden av skolan och får inte säljas eller lånas ut till någon annan.  

SYFTE MED LÅN AV EN IPAD 

Syftet med lån av en iPad är att den ska användas som ett läromedel under 
elevens tid på skolan. Det är dock tillåtet att på fritiden använda iPaden även 
för privat bruk så länge detta inte hindrar iPadens användning i skolan.  

ÅTERLÄMNING 

Då iPaden är uttjänt (bedöms av Mediaenheten), eller eleven lämnar skolan (i 
Sala kommun) återlämnas den till skolan.  

Önskemål om signerat kvitto vid återlämning av iPad kan delges eleven om så 
önskas.  

ANSVAR 

ELEVEN HAR UNDER LÅNETIDEN PERSONLIGT ANSVAR FÖR SIN IPAD. 
iPaden ska hållas under uppsikt, förvaras på ett säkert sätt och hanteras med 
försiktighet. iPaden ska alltid förvaras i det fodral som skolan anvisar. Tänk 
på att en iPad är stöldbegärlig.  

iPaden ska förvaras och hanteras i enlighet med skolans instruktioner. Skolan 
avgör om den tas med hem efter skoldagens slut. När den inte används i 
skolan, t ex på lunchraster, ansvarar eleven för att den förvaras på ett säkert 
sätt i enlighet med skolans instruktioner.  

Eleven ska följa skolans regler för hur iPaden ska användas. Eleven måste 
också följa svensk lagstiftning och får inte använda sin iPad till något olagligt. 
Om reglerna inte följs så har skolan rätt att ta tillbaka iPaden eller stänga av 
eleven från vissa tjänster. Om det finns misstanke om att riktlinjerna inte 
följs kan iPaden och dess användning komma att kontrolleras. Det görs alltid 
med stor försiktighet och ingen iPad kontrolleras utan misstanke om att 
riktlinjer och lagar inte följts.  
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OM HANDHAVANDE 

IPaden ska hanteras med försiktighet. Bland annat är det viktigt att iPadens 
skal är i fullgott skick och att iPaden inte utsätts för slag eller stötar.  

• Om skalet går sönder ska nytt köpas på skolan för 500:- (med 
tangentbord). 

• Om laddaren förstörts eller försvunnit, ska ny laddare köpas på skolan 
för 200:-. (100:- för sladden och 100:- för transformatorn.)  

• Om skärmskyddet går sönder eller förstörs ska nytt hämtas ut på 
skolan för att säkerhetsställa skyddet. 

OM ÅVERKAN AV SYSTEM OCH MJUKVARA 
Det är inte tillåtet att förstöra mjukvara eller försöka inaktivera funktioner 
som till exempel MDM eller använda annat Apple-ID än skolan anvisar. 
Sådant är åverkan på skolans egendom. Reparationsavgift om 250:- tas ut.  

SKADA, SERVICE OCH REPARATION AV IPAD 

Om iPaden och/eller skyddet skadas under lånetiden ska eleven direkt 
anmäla det till skolan. Service, reparationer och skada bedöms av 
Mediaenheten. När en iPad lämnas in till skolan för service eller annat ska 
inget Apple-id vara inloggat. (Inställningar – (iCloud) Din profil – Logga ut) 

Vid skadad iPad tas en avgift om 500:- ut. Faktura skickas till förälder. 

Om felet beror på brister i hårdvara eller mjukvara så går det på Sala 
kommuns garanti. Ingen avgift utgår då. 

UPPREPAD SKADA 

Om elevens iPad (samma eller olika exemplar) skadas mer än en gång kan 
Mediaenheten besluta att iPadens hela värde ska faktureras (inköpspris 
minus åldersavskrivning). Minimum faktureringsbelopp är 500:- 

FÖRKOMMEN IPAD 

Om iPaden förkommit eller stulits tas avgift ut på samma sätt som vid skadad 
iPad.  Om eleven själv återfinner iPaden i oskadat skick, återbetalas avgiften. 
Om iPaden återfinns så att Barn och Utbildning måste hämta den utgår en 
avgift på 250:-.  

Det är alltid Mediaenheten som avgör vilken iPad eleven fortsätter att låna.  
 

FÖRSTÖRD IPAD 

Eleven är personligen ekonomiskt ansvarig för iPaden. Om iPaden 
skadats/förstörts av eleven genom brottslig handling (uppsåtlig 
skadegörelse) är även elevens föräldrar ansvariga. I sådant fall faktureras 
föräldrarna iPadens värde (inköpspris minus åldersavskrivning). Minimum 
faktureringsbelopp är 500:- 
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Bilaga – faktureringsschablon: 

 
Minimum faktureringsbelopp för iPad är 500:- 
 

 


