Rådmannen

25.09.2017

KJØREREGLER FOR LÆREBRETTBRUK FOR DEG SOM ER ELEV
Lærebrett er kostbart, og du som elev og dine foresatte har ansvar for å ta vare på og sørge for at
lærebrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. Kostnadene for innkjøp av lærebrettet,
tilleggsutstyr og alle installerte apper, dekkes i sin helhet av Lenvik kommune.
Det er utarbeidet enkle kjøreregler for bruk av lærebrett, både i og utenom skoletid, for elevene i
1. - 7. årstrinn. Denne erklæring viser at både elev og foresatte er kjent med reglene.
Kjøreregler:
- Jeg starter skoledagen med fulladet batteri på mitt lærebrett.
- Mitt lærebrett har alltid dekslet på.
- Jeg legger alltid sekken med lærebrettet på det stedet det er bestemt at sekkene skal
ligge. Dette gjelder før skolestart, etter skoleslutt og i friminuttene.
- Jeg vet at lærebrettet lett kan gå i stykker og behandler det forsiktig. Dette gjelder på
skolen, i sekken til og fra skolen og når jeg bruker lærebrettet hjemme.
- Jeg vet at vann kan skade lærebrettet. Min vannflaske er tom i ryggsekken og fylles på
skolen. Hvis jeg har vann i flasken er den i adskilt rom fra lærebrettet.
- Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at
brudd på denne regel fører til at foresatte blir varslet.
- Jeg låner ikke lærebrettet bort til andre.
- Jeg vet at koden til mitt lærebrett er personlig og ingen andre skal kjenne koden.
- Jeg vet at lærebrettet er skolens eiendom.
- Jeg er godt kjent med ordensreglementet, som også omfatter bruk av digitale læremiddel.
………………………………………………………………………… klipp av og lever skolen
(Bruk blokkbokstaver)
ELEVENS NAVN: ____________________________________________
SKOLE/KLASSE: ____________________________________________
Jeg har satt meg inn i/mine foreldre har forklart meg, kjørereglene for bruk av lærebrett ved
min skole.
Sted/dato
…………………………………………………
Underskrift elev
Jeg bekrefter at mitt barn har satt seg inn i kjørereglene for bruk av lærebrett ved
hans/hennes skole.
……………………………………………
Underskrift foreldre

Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes

Telefon: +47 77 87 10 00
Faks:
+47 77 87 10 11
Besøk: Rådhusveien 8

……………………………………………..
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