Regler för användning av terminal
Åbo stad överlåter i elevens användning en terminal, dvs. en iPad eller bärbar dator, som eleven får
använda för sin skolgång. Eleven ansvarar för terminalen då den är i hens användning. De nedan
bestämda reglerna och villkoren tillämpas på användningen av terminalen.
Användning och användningstid
1. Syftet med terminalen är att den ska vara ett redskap som stödjer eleven under hens skolgång. Eleven
får inte överlåta terminalen till en annan person eller låta en annan person använda terminalen.
2. Eleven använder terminalen som stöd för sitt lärande och enligt de regler och instruktioner som läraren
gett.
3. Eleven bör använda terminalen på ett sådant sätt att hen inte bryter mot lagen, god sed eller läroverkets
ordningsregler.
4. Vårdnadshavaren kommer tillsammans med barnet överens om spelreglerna för apparatens
hemanvändning (t.ex. Internet).
5. Användningsperioden slutar vid utgången av årskurs 6 (årskurs 1–6) eller då eleven går ut årskurs 9
(årskurserna 7–9) eller vid en tidpunkt som läroverket separat meddelat. Under sommarloven och då
elevens rätt att använda terminalen upphör, förvaras terminalen, strömkällan och fodralet (för iPad) vid
läroverket. Ifall eleven inte följer användningsreglerna, har läroverket oavsett den planerade
användningstiden rätt att ta terminalen ifrån eleven.

Skötsel av terminal
1. Eleven bör transportera och förvara terminalen med omsorg. Med iPad-plattorna följer ett fodral, i vilket
pekplattan alltid ska förvaras.
2. Maskinen skall hållas ren och prydlig. Man får t.ex. inte fästa klistermärken eller skriva med tusch på
den.
3. Terminalen får inte lämnas obevakad eller framme så att den är synlig i en bil, ett annat fordon eller
offentligt utrymme. Om terminalen försvinner eller blir stulen, bör eleven meddela det omedelbart till
klassläraren, klassföreståndaren eller en annan ansvarsperson som skolan utsett. Om staden gör en
brottsanmälan i ärendet, är eleven och vårdnadshavaren förpliktade att hjälpa till med att sammanställa
de uppgifter som behövs.
4. Eleven ansvarar för skada som avsiktligen orsakats terminalen eller om terminalen skadats eller
försvunnit som en följd av särskild oaktsamhet. Eleven ersätter skadan enligt det som bestäms i dessa
regler eller i skadeståndslagen.
5. Åbo stad ansvarar för service av en söndrig terminal. Om terminalen gått sönder, ska eleven utan
dröjsmål meddela det till sin klasslärare, klassföreståndare eller en annan ansvarsperson som skolan
utsett.
6. Då en terminal försvunnit, blivit stulen eller gått sönder, ska läroverket informeras genom en skriftlig
utredning. Utredningen görs på en blankett som utarbetats specifikt för detta ändamål.
7. Ifall eleven får en ersättande terminal då hens terminal försvunnit, blivit stulen eller gått sönder,
tillämpas ifrågavarande villkor för användning också på den ersättande terminalen.

Operativsystem, applikationer och inställningar
1. IT-servicen kan när som helst ladda ner applikationer som valts av Åbo stad/läroverket.
2. Eleven laddar själv ner de applikationer hen behöver för sina studier från den applikationstjänst som
staden valt eller av läraren angiven annan plats. Andra applikationer får man inte installera eller försöka
kringå de tekniska restriktionerna.
3. Ifall uppdateringarna av operativsystemet inte görs automatiskt ska eleven själv installera/godkänna
uppdateringarna. Läroverket ger vid behov handledning.
4. Fabriksinställningarna får inte återställas på egen hand.
5. Personalen vid läroverket och IT-tjänsterna (inklusive underleverantörer) har möjlighet att granska och
fastställa terminalens inställningar och vid behov återställa fabriksinställningarna när som helst.
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