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Chromebook 

Informasjon til elever og foresatte 
 

Elevene får utlevert en Chromebook, som er et viktig arbeidsredskap i skolen.  

 

På skolen skal elevene arbeide med IKT og medier på nye måter. Et av satsingsområdene i 

kvalitetsplanen Stavangerskolen mot 2025 er digital kompetanse  Elevene skal sammen med trygge 

voksne få oppleve frihet, ansvar, utvikling og mestring i møte med digitale verktøy.  

 

Alle elever får en Google Workspace-konto tilpasset skolen. I den anledning må vi behandle 

personopplysninger, noe dere kan lese mer om i vår personvernerklæring. Vi har lagt inn et 

internettfilter som følger elevbrukerne, enten de er på skolen eller hjemme. Dette filteret hindrer det 

meste av porno, hat og skadesider, men det er likevel viktig at voksne interesserer seg og følger med 

på barnas skjermbruk. Foresatte og eleven er ansvarlig for sin Google Workspace-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 til en annen kommune. Foreldre og elever har derfor et ansvar for å passe på den, 

og avlevere den i samme stand som den ble mottatt i. 

 

Elever på 5.-10. trinn har lov å ta med maskinen hjem. For elever på 1. og 2. trinn oppbevares 

Chromebooken på skolen. Elever på 3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldre/FAU, gradvis ta med 

Chromebooken hjem for å arbeide med skolearbeid som skal gjøres. De elevene som har med 

maskinen hjem, har lov til dette, også i skolens ulike ferier (inkl. sommerferien). Maskiner som tas med 

hjem etter skoletid og i ferier er ikke dekket av skolens forsikringer. 

 

Forskrift om reglement for orden og atferd i stavangerskolen §7 sier at “Foreldre kan bli holdt 

erstatningsansvarlige for skade, hærverk eller tap av skolens eiendom og utstyr, jf. 

skadeerstatningsloven”. Denne paragrafen omfatter også elevens Chromebook, og det vil i hvert 

enkelt tilfelle være en konkret vurdering som avgjør om eleven får et erstatningsansvar.  

 

Legg merke til følgende punkter for hjemmebruk: 

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

Ikke lad Chromebooken på steder hvor den kan bli dekket til av klær, sengetøy eller puter – 

som ved sengen eller i sofaen – og aldri når du sover. 

● Laderen skal i utgangspunktet ikke tas med til skolen. 

● Når elevene legger Chromebooken i sekken, pass på at den er lukket, skrudd helt av og 

plassert i beskyttelsesmappen.  

● Ikke mat og drikke sammen med Chromebooken 

● Foreldre er ansvarlige for hva elevene får tilgang til på nettverk utenom skoletid. 

Brannvesenets generelle råd for oppladbart utstyr: 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/Kvalitet-skolen/kvalitetsplan-for-skole/kvalitetsplan/#8173
https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen/google-workspace?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1fvJ_cThGY5PqUd4ATgdZSyyVXbR6yDk0-cyXKGr8pWQ/edit?usp=sharing
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● Ikke bruk PC i senga 

● Ladingen skal avsluttes når batteriet er fullt. Oppladbare batterier er ikke ment for å lade i flere 

timer enn nødvendig, og vil bli ødelagt over tid. Dette kan i verste fall føre til brann. 

● Det er viktig at oppladbart utstyr kun blir ladet under tilsyn. 

● Det anbefales at man slår elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk. Unngå å la 

apparatene stå i «stand-by». 

 

Dersom maskinen blir stjålet/mistet skal skolens IKT-veileder/rektor varsles så raskt som mulig. De vil 

da varsle IT-avdelingen slik at enheten kan deaktiveres. En stjålet/mistet Chromebook kan ikke brukes 

av uvedkommende når den blir deaktivert av IT-avdelingen.  

Maskinen må ikke «pyntes» utvendig eller innvendig med f.eks. klistremerker, og det skal ikke gjøres 

tekniske inngrep på Chromebooken. 

Det er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et 

stort ansvar. Les mer om stavangerskolen sitt IKT reglement her. 

 

Lykke til med ditt nye arbeidsredskap! 

 

https://docs.google.com/document/d/1WkRpRrrKfCb4MSakWzg3sG95qxHfqFReqSC2-RZXRBo/edit

