
Informasjon til elever og foreldre - 
chromebook 
 
 
Kjære foreldre og elever i stavangerskolen 
 
Elevene får utlevert en Chromebook, som blir et viktig arbeidsredskap i skolen.  
 
På skolen skal elevene arbeide med IKT og medier på nye måter. Et av hovedmålene i 
Pedagogisk IKT strategi i stavangerskolen  er IKT som et integrert verktøy. Elevene skal 
sammen med trygge voksne få oppleve frihet, ansvar, utvikling og mestring i møte med 
digitale verktøy.  
 
Eleven er ansvarlig for sin G Suite-konto og det som blir lagret der.  
 
Elevens Chromebook tilhører Stavanger kommune, og eleven har den til låns, til han/hun går 
ut av skolen eller flytter. Derfor har dere som foreldre og elever ansvar for å passe på den. 
 
Eleven er ansvarlig for at den lånte Chromebook avleveres i samme stand som den ble 
mottatt i. 
Elevene skal ha med seg Chromebooken hjem.  Eleven har også lov til å ha maskinen 
hjemme i skolens ulike ferier - også sommerferien. Maskiner som tas med hjem etter skoletid 
og i ferier er ikke dekket av skolens forsikringer.  
 
Legg merke til følge punkter for hjemmebruk: 

● Elevene skal sette maskinen til lading hjemme og ta dem med på skolen ferdig 
ladet. 

● Ikke ta med laderen til skolen. 
● Når elevene legger chromebooken i sekken, pass på at den er lukket og 

plassert i beskyttelsesmappen.  
● Ikke mat og drikke sammen med chromebooken 
● Foreldre er ansvarlige for hva elevene får tilgang til på nettverk utenom 

skoletid. 
.  
Foresatte til eleven kan risikere erstatningsansvar,jfr. skadeserstatningsloven (1969) § 1-2, 
dersom Chromebook beskadiges med vilje eller eleven har handlet uansvarlig. Det vil i hvert 
enkelt tilfelle være en konkret vurdering som avgjør om eleven får et erstatningsansvar. Det 
er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT 
medfører et stort ansvar. Foresatte har ansvar for at nettvettregler overholdes. Les mer om 
Stavanger kommune sitt IKT reglement her. 
 
 
Lykke til med ditt nye arbeidsredskap! 

 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/45890/PedagogiskIKT-strategiforstavangerskolen.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/357-bc98ea2c-5406-45ed-af33-77d83c88b10e.pdf


 
 
Vi bekrefter med dette at vi har lest reglene knyttet bruk av Chromebooken som eleven har 
fått utdelt. 
 
 
 
Elev: _________________________________________ 
 
 
Dato: __________________ 
 
 
Foresatt: _________________________________________ 
 
 

 


