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HANSENBERG 2019 
 
 
 
 
 
 
Kære elev 
 
Når du får udleveret en iPad på HANSENBERG, er der nogle retningslinjer, 
som du skal følge. På samme måde kan der være spørgsmål fra din side i 
forhold til iPad’en. Både retningslinjer og svar på forskellige spørgsmål har vi 
samlet på de efterfølgende sider. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

HANSENBERG 
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Nogle iPads er til 
udlån, andre kan 
lejes. 

 

Hvad er forskellen 
på en lånt og en lejet 
iPad? 

Hvis du er elev på grundforløb 1 eller 2, låner du en iPad på 
HANSENBERG. 
 
Når du starter på hovedforløb 1, skal du tage stilling til, om 
du vil leje eller låne en iPad. 
  
Hvis du ønsker at leje en iPad, betales et engangsbeløb på 
1.200 kroner, hvorefter du har ipad’en i både skole- og 
praktikperioder fremadrettet.  
Hvis du har lejet en iPad, overtager du den omkostningsfrit 
efter endt uddannelse på HANSENBERG.  
 

Lånte iPads  
Hvordan får jeg min 
låne-iPad? 
 
 
 
 
Hvordan afleverer 
jeg min låne-iPad? 
 

Dit hold går samlet ned med en lærer og får udleveret en 
iPad.  
Hvis du evt. ikke er til stede den dag, der hentes iPad, så 
henter du sammen med din lærer en anden dag. Elever 
henter IKKE iPads alene.  
 
 
Aflevering af en lånt iPad foregår også ved, at du sammen 
med din lærer går ned til servicepersonalet og afleverer 
ipad’en.  
 

Kan jeg nøjes med 
at aflevere selve 
iPad’en efter endt 
låneperiode? 
 

Nej, du skal aflevere iPad, cover, kabel og oplader sammen.  
Hvis du kun afleverer noget af ovenstående, så sender 
skolen en faktura til dig for det, der ikke er afleveret. 
 

Hvis jeg stopper på 
grundforløb 1 til 
december og skal 
fortsætte på 
grundforløb 2 til 
januar, må jeg så 
beholde min iPad? 
 

Ja, hvis du afslutter GF1 i december og er tilmeldt GF2 til 
januar, kan du beholde din lånte iPad henover juleferien.  
Hvis ikke du er tilmeldt grundforløb 2 til januar, skal du 
aflevere din iPad, når grundforløb 1 slutter.  

Må jeg beholde min 
lånte iPad, hvis jeg 
er ny mesterlæreelev 
og skal i praktik i 
løbet af en 
skoleperiode?  
 
 

Hvis du er ny mesterlæreelev, kan du låne en iPad, mens du 
tager fag på HANSENBERG. Når du er færdig med dine fag, 
skal du aflevere ipad’en, med mindre du kommer tilbage til 
HANSENBERG og tager fag inden for max. 14 dage.  
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Må jeg sætte 
klistermærker og 
andet på en lånt 
iPad? 
 

Nej, du må ikke sætte klistermærker og andet på en lånt 
iPad.  

Hvad skal jeg sørge 
for, inden jeg 
afleverer en lånt 
iPad? 

Du skal huske at nulstille iPad’en inden aflevering.  
På GF1 hjælper kontaktlæreren med at nulstille ipad’en. På 
de andre forløb minder læreren dig om det, men du skal selv 
gøre det. Hvis du er tvivl om, hvordan du gør, så spørg din 
lærer. 
 
Du kan også finde hjælp på Moodle til, hvordan du nulstiller. 
Du finder en vejledning her: 
https://moodle.hansenberg.dk/course/view.php?id=1013#section-1 
 

Hvad sker der, hvis 
jeg ikke afleverer 
min lånte iPad sidste 
skoledag på en 
givent forløb?  
 

Hvis ikke du afleverer en iPad, så modtager du en regning på 
ipad’en på samme vilkår som f.eks. ikke afleverede bøger.  
ipad’en låses af skolens it-afdeling, så den ikke kan bruges af 
hverken dig eller eventuelt andre brugere. 
 

Lejede iPads  
Får jeg altid en ny 
iPad, hvis jeg lejer 
den på hovedforløb 
1?  
 

Når du lejer en iPad hos os, får altid den nyeste generation 
iPads. 

Hvornår i løbet af 1. 
hovedforløb indgås 
en lejeaftale for 
iPads? 
 

Du skal indgå lejemålet inden for de første 14 dage på 
hovedforløbet. Din lærer hjælper dig på vej. 
 

Hvad sker der når 
jeg har tilkendegivet, 
at jeg gerne vil leje 
en iPad?  

Din lærer vil spørge dit hold, hvem af jer der ønsker at leje en 
iPad. Hvis du har interesse i det, krydser læreren dig af. Du 
modtager herefter en faktura fra skolen. Når du har betalt, 
registrerer vi ipad’en som udlejet til dig. 
Husk at gemme fakturaen. Det er din kvittering. Hvis du 
ønsker yderligere kvittering, kan du skrive til 
kasse@hansenberg.dk og bede om én pr. mail. 
 

Hvad sker der med 
min lejede iPad, når 
jeg er færdig med 
min uddannelse? 

Når du er færdig med din uddannelse, er din lejede iPad’en 
din ejendom uden ekstra omkostninger. Licenser til 
betalingsapps vil dog blive trukket ud af din iPad. 
 
 
 

Hvad sker der 
med min lejede 
iPad, hvis jeg 
afbryder min 
uddannelse?  
 
 

Hvis du afbryder din uddannelse, skal du aflevere din iPad. 
Du får ikke pengene refunderet, da det er et 
engangslejebeløb, som betales ved lejemålets indgåelse. 

https://moodle.hansenberg.dk/course/view.php?id=1013#section-1
mailto:kasse@hansenberg.dk
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Forsikring, skader 
på og erstatning af 
iPad 

 
 

Hvem skal erstatte, 
hvis min iPad 
forsvinder eller bliver 
stjålet?  
 
Hvad skal din lærer 
gøre? 
 
 
 
Politianmelder 
skolen tyveri? 

Hvis du mister din iPad, bærer du erstatningsansvaret. Det 
betyder, at du ikke må efterlade iPad’en i et klasselokale. Du 
skal som elev gøre brug af skolens locker-skabe, ligesom du 
bør med alle andre værdier (penge/kreditkort, nøgler, telefon 
mv.) 
 
 
Lige så snart du har fortalt din lærer, at din iPad er 
bortkommen, henvender læreren sig til skolens it-afdeling. It-
afdelingen vil låse den forsvundne iPad, og den vil således 
ikke kunne bruges af andre.  
 
Ja, alt tyveri politianmeldes.  
Det betyder, at en stjålet iPad har ingen værdi for andre end 
præcist den elev på HANSENBERG, som ipad’en er udlånt 
til, da den låses af vores iPad-administrationssystem.  
Samme system angiver koordinator for, hvor den stjålne iPad 
befinder sig, så HANSENBERG kan spore en given iPad. 
Denne oplysning vil blive overdraget til politiet sammen med 
anmeldelsen. 
 

Hvilken forsikring 
dækker, hvis ipad’en 
går i stykker? 
 

I skoleperioder gælder følgende i forhold til forsikring: 
Statens selvforsikringsordning dækker skader på it-udstyr, 
som institutionen stiller til rådighed for elever og kursister, og 
som de må tage med hjem fra institutionen, medmindre disse 
har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Det er en 
forudsætning, at der er et undervisningsmæssigt behov for 
det it-udstyr, som skolen stiller til rådighed for elever og 
kursister, og som elever og kursister må tage med hjem fra 
institutionen. 
 
I praktikperioder gælder følgende i forhold til forsikring 
af lejede iPads: 
I perioder, hvor der ikke er et undervisningsmæssigt behov 
dvs. hvor eleven lejer udstyret i en praktikperiode, er det 
eleven selv eller elevens forsikringsselskab, der skal dække 
skader på eller bortkomst af ipad’en. 
 

Hvad koster det, hvis 
jeg ikke afleverer 
lånt udstyr? 

Hvis ikke du afleverer dit lånte udstyr, skal du naturligvis 
erstatte det. 
 
Erstatningspriserne ex. moms og inkl. administrationsgebyr 
er: 

• iPad: 2500,- kroner (dækker både iPad og 
cover) 

• Strømforsyning: 200,- kroner 
• Lightningkabel (ledningen til opladeren): 200,- kroner 
• Cover: 350,- kroner 

  

Ovenstående er gældende fra 01.02.2019. 
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Hvad sker der, hvis 
jeg afbryder min 
uddannelser og ikke 
afleverer iPad, 
cover, oplader og 
kabel? 
 
 

Du modtager en påmindelse om aflevering. Hvis ikke du har 
afleveret inden for en uge, modtager du en faktura, hvor vi 
opkræver erstatning for dit ikke-afleverede udstyr. 
 

Hvad skal jeg betale, 
hvis jeg ikke har 
betalt lejeprisen på 
en iPad og modtager 
et erstatningskrav på 
iPad? 
 

Hvis du først har modtaget erstatningskrav, så skal du betale 
det, eller skynde dig at aflevere ipad’en.  
Du kan ikke nøjes med at betale lejeprisen. 


