
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Svarttjern skole 

Ordensregler for bruk av iPad 

Generelt om bruk:  

 Det er lærer som definerer når og hvordan læringsbrettet skal brukes. 

 Læringsbrettet er skolens eiendom og skal behandles etter reglene for bruk som skolen 

har definert. 

 Læringsbrettet skal alltid være inne i beskyttelsesdekslet, både på skolen og hjemme. 

 Læringsbrettet skal ikke lånes ut til andre. 

 Læringsbrettet skal alltid være oppladet ved skoledagens start. 

 Det er ikke lov å laste opp egne apper. 

 Det er ikke lov å spise eller drikke på samme bord/pult som læringsbrettet ligger på. 

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

den/ de det skal tas bilder av.  

 Når læringsbrettet ikke er i bruk, skal det ligge i sekken – også på AKS. 

 Det er ikke tillatt å spille spill i skoletiden / AKS. 

Bruksområder 

 Læringsbrettet skal kun brukes til skolearbeid i skoletiden. 

 Læringsbrettet kan ikke brukes i friminuttet. 

 Læringsbrettet skal alltid ligge i sekken til og fra skolen. 

Internett 

 Skolen har stengt tilgangen til YouTube på læringsbrettet 

 Det er ikke tillatt å gå på internett uten lærerens samtykke 

 Det er kun tillatt å gå på nettesteder som har med skolearbeidet å gjøre 

Konsekvenser ved brudd på reglene 

 Dersom eleven ikke kan forholde seg til reglene, vil læringbrettet bli inndratt. 

 Det vil ikke bli gitt advarsler dersom eleven ikke forholder seg til reglene, læringsbrettet 

vil bli inndratt og må hentes av foresatte.  

 Den enkeltes læringsbrett kan bli blokkert for nettilgang. 

 Installerte apper kan bli slettet uten varsel 

 Eleven kan miste muligheten til å ta med læringsbrettet hjem for korte eller lengre 

perioder. 

 

 

 



 

 

Jeg har lest og forstått reglene for bruk av læringsbrettet på Svarttjern skole 

 

Elevens underskrift_________________________________________________________  Klasse ________________________________ 

 

 

Foresattes underskrift______________________________________________________  

 

 

Svarslippen leveres skolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


