Regler för lån av digitala verktyg för skolarbete, läsåret 2019/2020
Alla elever i Ystads kommunala grundskolor lånar från och med årskurs 2 ett personligt digitalt verktyg. Läs mer på
ystad.se/elevdator
Detta dokument avser regler och ansvarsfrågor för personligt digitalt verktyg. Eleverna får ta del av samma
information i samband med skolstart.
Äganderätt
Det digitala verktyget är skolans egendom.
Återlämnande
När eleven slutar årskurs 3, 6 respektive årskurs 9 eller slutar den kommunala grundskolan i Ystad överlämnas
det digitala verktyget med tillbehör till ansvarig på skolan. Vid överlämnandet få eleven ett kvitto där det anges att
det digitala verktyget överlämnats samt i vilket skick det överlämnats. Det finns ingen möjlighet att köpa loss det
digitala verktyget.
Användning och hantering
•
Det digitala verktyget är avsett för skolarbete och eleven har själv ansvar för det. Eleven ska sköta det
ordentligt och vara försiktig. Eleven ska göra rent det varje vecka med en duk som är lämplig för detta.
•
Det är viktigt att eleven håller sig till etiska grunder och följer skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling vid användning. Läs mer om förvaltningens allmänna regler på ystad.se/elevdator.
•
Eleven ska ta med sitt digitala verktyg till skolan alla dagar. Det ska vara fulladdat och laddaren lämnas
hemma.
•
När eleven inte använder det digitala verktyget har eleven ansvaret för att förvara det på ett säkert ställe
(där skolpersonalen bestämt att det ska förvaras) eller har det digitala verktyget under uppsikt (att eleven
kan se var det är).
•
Vid användning av det digitala verktyget ansvarar eleven för att det inte kommer i kontakt med vätska,
mat eller annat som kan förstöra det. Detta innebär att eleven inte ska äta eller dricka när hen använder
det digitala verktyget och inte heller ha det i närheten av en sådan plats, t. ex. när hen äter och dricker.
•
Eleven får inte låna ut eller lämna ifrån sig sitt digitala verktyg. Eleven får inte heller be någon passa det
åt sig. Eleven får inte lämna ut sina lösenord. Eleven får inte heller låna någon annans verktyg eller logga
in på någon annans dator.
•
Eleven ska alltid använda det medföljande skyddet till det digitala verktyget.
•
Om eleven lånar en iPad kommer alla program (appar) tillhandahållas av skolan. Eleven kommer inte ha
möjlighet att ladda ner appar för privat bruk.
•
Skärmen på en dator är ömtålig. Eleven behöver se till att inte lägga något på datorns tangentbord för att
sedan stänga locket.
•
Eleven får inte ta bort eller skada stöldmärkningen. Eleven får inte heller sätta på egna klistermärken på
det digitala verktyget.
•
Eleven får inte använda det digitala verktyget på så sätt att det stör sin eller andras koncentration under
lektionerna. Det är lärarna som bestämmer vad det ska användas till.
Skada eller förlust
Vid skada eller förlust ska eleven direkt kontakta it-ansvarig på skolan och i en incidentrapport redogöra för
omständigheterna vid förlustens/skadans tillkomst. Om eleven tappar bort sitt digitala verktyg, till exempel
glömmer det på bussen, kan hen bli skyldig att betala för det. Eleven kan även bli skyldig att betala om hen
medvetet (uppsåtligen) eller av oförsiktighet (vårdslöshet) skadar det digitala verktyget. Det är samma regler som
gäller om eleven tappar bort en skolbok eller om du oförsiktigt eller medvetet tar sönder en glasruta i skolan.
Vad händer om eleven inte följer reglerna?
Om eleven inte följer reglerna kommer klassläraren/mentorn att ha ett samtal med hen och din vårdnadshavare.
Om du är särskilt oförsiktig eller flera gånger bryter mot reglerna, kan du behöva lämna in det digitala verktyget
efter skoldagens slut. Skolan kan också helt avbryta lånet.

