
iPad — Forsikring 



Cover 

Skolens iPad udleveres i et cover, der er godkendt af skolens  

forsikringsselskab. Skolens iPad skal derfor altid opbevares heri. Ellers 

dækker forsikringen ganske enkelt ikke. Hvis coveret er skadet i en 

grad, så det ikke længere beskytter skolens iPad mod skader, skal det 

byttes til et nyt hos IT-vejleder.  

Det er IT-vejlederen, og ikke dig selv, som vurderer, hvornår et cover 

er skadet. Så spørg hellere en gang for meget end for lidt. Et cover er 

skadet, når det ikke længere virker efter hensigten. Fx hvis der  

mangler en magnet i lukketøjet, så coverforsiden ikke sidder fast, hvis 

der er åbninger i limningen, så coversiden ikke kan lukke sammen, er 

svær at holde fast om eller kan glide uhindret op og ned af tasken, eller 

hvis der coverforsiden mangler, fordi coverremmen på bagsiden, der 

skal holde forsiden fast, er knækket over. 

Eleven får første cover byttet gratis. Næste gang skal eleven betale  

300 kr. på skolens kontor. 

 

Strømstik 

Eleven får første strømstik byttet gratis. Næste gang skal eleven selv 

købe et originalt strømstik i en Humac eller på internettet. 

Kontakt skolens IT-vejledere, hvis der er noget galt med skolens iPad. Uanset om skolens iPads er blevet  

totalsmadret, og ikke virker mere, eller om den har fået overfladiske skader, som du selv kan leve med, eller hvis 
det er noget teknisk, som ikke virker. Uheld sker og teknik kan gå i stykker. Det vigtigste er, vi får taget hånd om 

det sammen. Skolens iPad er forsikret, så skaden er i langt de fleste tilfælde dækket af skolens forsikring. 

 
Min iPad virker ikk

e 

Jeg har tabt min iPad 

Vi har haft indbrud 

Hvad skal jeg gøre? 

Skærmen er ødelagt 

Det var et uheld 

Det var ikke med vilje 

iPad 

Skolens iPad skal repareres, hvis der er sket en skade. 

Eleven kontakter IT-vejlederen. Sammen med en forælder udfyldes en 

skadesanmeldelse (link). Før skolens iPad kan sendes til reparation, 

skal eleven slå ”find my iPad” fra på skolens iPad eller fra iCloud og  

tage backup af indhold, der skal gemmes, i iCloud eller på en anden 

måde. Skolen har en låne-iPad til eleven i reparationsperioden. 

Skolens iPad er ikke omfattet af skolens forsikring, hvis der er tale om: 

 Skader der er forsætlige  

 Skader der er påført uden det godkendte cover  

 Skader som ikke kan forklares ved en bestemt hændelse  

 Skader uden klar sammenhæng mellem skade og hændelsesforløb 

 Bortkomst eller tyveri 

I disse tilfælde er det hustanden eller hustandens forsikring, der skal 

dække skolens iPad. 

Wups 

= 

Skolens iPad er en leasing-aftale med som har en forsikringsaftale med 

https://sprs.dk/fileadmin/user_upload/Admire_Skadesanmeldelse_Soroe_Privatskole.docx

