
Till vårdnadshavare för elever i åk 3, Ystads kommunala grundskolor 

Erbjudande om lån av personlig iPad 

Alla elever i åk 3 i Ystads kommunala grundskolor erbjuds möjligheten att få låna en personlig iPad. 
Efter läsåret lämnas iPaden tillbaka, utan möjlighet att köpa loss den. 

Satsningen är en del av IT-policyn som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden hösten 2010, där ett 
förändrat lärande är i fokus. Målsättningen är att IT ska användas naturligt i vardagen, höja den digitala 
kompetensen, stimulera kreativiteten och bidra till ökad måluppfyllelse. IT-policyn finner du på http://
ystad.se/elevdator. 

I mars 2012 delades de första elevdatorerna ut. Från och med augusti år 2013 har Ystads kommuns alla 
elever i åk 4-9 tillgång till en personlig dator. Parallellt med utdelningen av datorer har det skett en bred 
satsning på kompetensutveckling för skolledare och pedagoger, för att utveckla kunskapssyn och 
arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. 

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda eleverna varsin iPad och de möjligheter det ger. En personlig 
iPad medför samtidigt ett stort ansvar. Den måste bl a hanteras varsamt och förvaras på en säker plats, 
både i och utanför skolan. Den ska tas med fulladdad till skolan och alltid tas med hem efter skolan. 
Laddaren förvaras hemma och tas ej med till skolan. Läs mer om reglerna i dokumenten ”Regler för 
personlig iPad” och ”Allmänna regler för användning av datorer”. 

De elever som vill ha en personlig iPad, men inte ta med den hem, kan välja att lämna den i skolan. 
Vårdnadshavare och elev skriver då på avtalet, samt kryssar för "IPaden skall alltid förvaras i skolan" 
längst ner på avtalet. IPaden är då personlig för eleven, men får aldrig tas med hem. 

I detta utskick finner du ”Avtal gällande personlig iPad” som måste fyllas i och undertecknas för att ditt 
barn ska få kvittera ut en iPad. Avtalet lämnas i två exemplar till klassföreståndare/kontaktlärare 
senast dagen för utdelningen. Elevernas iPads delas ut de första skolveckorna under höstterminen. 
Skolan meddelar datum för utdelning. 

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till klasslärare/
kontaktlärare och rektor på ditt barns skola. Frågor kring avtal och regler kan även besvaras av it-
pedagogerna. 
Mejladress: itpedagogerna@ystad.se 

All information om personliga iPads finns samlad på http://ystad.se/elevdator. 
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