
Elevenes ansvar for sin 
Chromebook 

 
Elevene låner sin Chromebook av Kannik skole. Ved flytting opphører denne 
avtalen. Når avtalen opphører skal Chromebook med strømforsyning leveres inn til 
skolen uoppfordret. 
 
Maskinen må ikke personifiseres utvendig eller innvendig (f.eks. klistremerker eller 
annen “dekor”) da den skal kunne gjenbrukes av andre.  
Elevene er ansvarlig for å bruke maskinen på en skånsom og god måte og etter 
beste evne forsøke å forhindre tyveri. Skolen dekker ikke erstatning for uvettig eller 
uaktsom bruk. 
 
Dersom maskinen blir stjålet/mistet skal skolens IKT-veileder/rektor varsles så 
raskt som mulig. Han vil da varsle videre til IT-avdelingen slik at enheten kan 
deaktiveres. En stjålet/mistet Chromebook kan ikke brukes av uvedkommende 
siden den er låst til brukerkontoer. Når en Chromebook er deaktivert av IT-
avdelingen vil den varsle urettmessige brukere om at den er stjålet/mistet og at den 
ikke kan brukes. Det vil også komme opp informasjon om hvor den kan leveres 
tilbake. Enheten inneholder ikke GPS og kan ikke spores.  
Elev og foresatte må gi en grundig forklaring på hendelsesforløpet ved tyveri eller 
ødelagt enhet for å få erstattet Chromebooken.  

 
Viktig momenter i forhold til reglene på skolen 
 

- Lærer bestemmer når elevenes Chromebook skal brukes og 
hva den skal brukes til. Det er ikke en spillemaskin eller en maskin for sosiale 
medier. Det er et pedagogisk verktøy som skal brukes til læring. 

- Den skal alltid tas til skolen fulladet. 
- Den skal alltid være i etui ved transport til og fra skolen og ved lengre 

transport på skolen og på fritiden. 
- Ingen Chromebook skal brukes ute, så sant ikke lærere har gitt spesiell 

tillatelse i undervisningsøyemed. 
- Skolen bestemmer hvilke snarveier som skal legges til på verktøylinjen. 
- Alle Chromebook merkes med eget navn (eleven får navnemerke på skolen) 

og er merket med skolens navn. Disse etiketter skal til enhver tid være festet 
på maskinen. 

- Mat og drikke skal ikke inntas når Chromebook er i bruk. 
- Brudd på reglene fører til ordensanmerkning eventuelt 

oppførselsanmerkning. 


