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S= Sannsynlighet, K= Konsekvens, R=Risiko

Analyseområder/objekter/aktiviteter/
faktorer
Tilgang til og bruk av kommunens nettbrett i
skolenes sommerferier
Denne risikovurderingen behandler mulige konsekvenser av å
la elevene beholde nettbrett i sommerferier.

O Objekt
M
R

1 Elever
Tilgjengelighet

Uønsket hendelser Hva kan gå galt?

Elevene kan miste
tilgang til nettbrett

Faktoren sosial
utjevning for barn og
unge fra
lavinntektsfamilier
Nettbrett blir borte under
oppbevaring

Årsak

Hvor galt kan Nye tiltak
det gå?
(1 -5)

Oppfølging

S

K

R

Ansvar

5

2

10

Videreføre
dagens tiltak

Nettbrett
Elever uten private
oppbevare enheter mister mulighet til
s på skolen å delta i digitale fora

3

3

9

Tyveri

2

4

8

Det blir gjort
unntak
for
elever
i
målgruppen
Ytterligere
fokus
på
rutiner
og
forbedringer

Mistet,
ødelagt
eller glemt
igjen på
ferie

Konsekvens for hvem
eller hva?
(omdømme, ansatte,
brukere, økonomi,
miljø, eiendom, annet?)

Eksisterende
tiltak

Eleven mister tilgang til
læringsverktøy.

Nettbrett samles
inn og lagres på
skolene i
sommerferien

Eleven mister tilgang til
lokalt lagrede filer utenfor
nett

Elevenes nettbrett er ikke Lagringsrutiner
tilgengelige ved skolestart

Frist
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Passord og innhold på
skytjenester er
kompromittert/endret

Tilkobling Får ikke logget på
til usikrede tjenester
nett

Nettbrett samles
inn og lagres på
skolene i
sommerferien, en
periode hvor
nettbrett ofte
kobles til ukjente
nettverk

3

3

9

Elever låner bort
nettbrett til
uvedkommende

Nettbrett
Data og innhold kan
brukes til endres og misbrukes
ikke
skolerelate
rt formål

4

12

Passord og innhold på
skytjenester er
kompromittert/endret

Tilkobling Data og innhold kan
til usikrede endres og misbrukes
nett

Nettbrett samles
3
inn og lagres på
skolene i
sommerferien, en
periode hvor
primærbruk ikke er
læringsrelatert
Nettbrett samles
3
inn og lagres på
skolene i
sommerferien, en
periode hvor
nettbrett ofte
kobles til ukjente
nettverk

4

12

Informasjon kommer på
avveie

Nettbrett samles
inn og lagres på
skolene i
sommerferien

3

3

9

Uvedkommende har fått
tilgang til innhold

Nettbrett samles
inn og lagres på
skolene i
sommerferien, en
periode hvor
nettbrett ofte
kobles til ukjente
nettverk
Nettbrett samles
inn og lagres på
skolene i
sommerferien

3

3

9

5

2

10

Integritet
Videreføre
dagens tiltak

Konfidensialitet
Elev låner bort nettbrett Nettbrett
og ID til uvedkommende brukes til
ikke skolerelatert
formål
Passord og innhold på
Tilkobling
skytjenester er
til usikrede
kompromittert/endret
nett

Økonomi

Tap eller ødelagt
nettbrett

Bruk i
Slitasje som medfører
uegnede
redusert verdi og
omgivelser bruksvennlighet. Mulig
erstatningsansvar og
erstatningsplikt for
skoleeier

Videreføre
dagens tiltak

Videreføre
dagens tiltak
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Konklusjon/Beslutningsgrunnlag:
ROS-analysen er ikke uttømmende, men peker på risikoer knyttet til å la elever ta ansvar for kommunens nettbrett i sommerferien. Bærum kommune har
innført nettbrett som læringsverktøy og kilde til læringsinnhold. Sommerferien skal være et avbrekk fra skolehverdagen og gi elever andre og nye
impulser.
De aller fleste familier i bærumsskolen har egne private digitale enheter til disposisjon. Det er imidlertid også kjent at noen elever vokser opp i hjem uten
private enheter. Med tanke på sosial utjevning har rådmannen over tid åpnet for at elever i denne kategorien får beholde nettbrett over sommeren.
Denne ordningen har fungert fint og omfanget har vært begrenset.
For å sikre kontinuitet og funksjonalitet med nettbrett i skolenes læringsarbeid, er det rådmannens anbefaling at det ikke tas den risiko som er knyttet til å
la vel 16 000 elever ta ansvar for oppbevaring av nettbrett i sommerferien. Rådmannen vil derfor fortsette innsamling av nettbrett og andre læremidler før
sommerferien, 0 alternativ.
Risikoene er ikke rangert og står ikke i en prioritert rekkefølge. Vi minner om at risikoen er forenklede fremstillinger og ikke fullt ut dekkende for alle
konsekvenser.

Alternative beslutningsgrunnlag
0 alternativ:
Videreføre dagens praksis slik at nettbrett samles inn før sommerferien på lik linje med øvrig skolemateriell.

1 alternativ:
Elever disponerer kommunens nettbrett i sommerferien.
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