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Hej! 

Här kommer information till elever i årskurs nio och deras vårdnadshavare om vad 

som gäller med skoliPaden när man slutar nian. SENAST måndag den 30 maj 

2022 SKALL iPaden, fodral och laddare lämnas in till Café Råda där man bedömer 

iPadens skick och prickar av att den blivit inlämnad. När iPaden lämnas in MÅSTE 

iPaden vara nollställd (Inställningar, Allmänt, Överför eller nollställ iPad, Nollställ 

och Nollställ alla inställningar) 

 

 

Melleruds kommun samlar in alla iPad eftersom: 

•  Alla iPads är stöldmärkta och registrerade inom Melleruds kommun. 

• Våra verksamheter kommer att återanvända de iPad som lämnas in. 

Elev och vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga enligt det kontrakt som lämnats ut 
där det står: 

Äganderätt 
Melleruds kommun äger och lånar ut iPaden till eleven. Eleven/vårdnadshavaren får 

inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över 

iPaden på sätt som kan äventyra avtalet. 
iPaden med fodral och laddare ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid 

utlämnandet, bortsett från normal förslitning. Vid onormalt slitage är 

elev/vårdnadshavare ersättningsskyldig utifrån reglerna om garanti. 
  
Garanti 
Ny iPad omfattas av en ettårig produktgaranti. Melleruds kommun äger och 

ansvarar för iPaden om skadan eller förlusten inte har orsakats medvetet eller av 
oaktsamhet. Om eleven inte vidtagit de åtgärder som regleras i låneavtalet kan 
vårdnadshavare/elev bli skyldig att betala det fulla marknadspriset för iPaden. 
Vid förlust eller skada genom oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig 

gentemot Melleruds kommun med en kostnad upp till 2 000 kr.  
Om polisanmälan inte uppvisas efter förlust blir eleven ersättningsskyldig med 

iPadens/datorns fulla värde. 
  
Skada på iPaden 
Vid skada på iPaden ska en skadeanmälan lämnas in till elevens kontaktlärare. 
 
Rektor kommer att kontakta vårdnadshavaren om Melleruds kommun kommer att 

begära in ersättning för iPad som har skador som inte beror på normal förslitning 

och det saknas en skadeanmälan/polisanmälan eller om den inte lämnas in när 

eleven slutar på Rådaskolan. 

 

Robert Olsson, Rektor Rådaskolan 
 


