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Elevens namn:

Skola:
Lapplands Gymnasium

Datorns serienummer:

Personnummer:

Klass/motsvarande:

Tillbehör:

Datum:

Datorväska ___
Adapter med laddare ___

2021 -____-____

Regler och avtal för lån av bärbar elevdator med tillbehör
Som elev vid någon av skolorna inom Lapplands Gymnasium har du under studietiden
tillgång till såväl en bärbar dator som skolans datornätverk. Datorn med tillbehör är ett av
dina läromedel och är ett viktigt redskap för lärandet.
Det är viktigt att du tillsammans med förälder/målsman (för omyndig elev) läser igenom och
skriver under att du/ni tagit del av denna information, eftersom detta är en förutsättning för
att du ska få tillgång till en bärbar dator och därigenom ha möjlighet att följa
undervisningen.

Allmänna regler för lån av dator
Datorn är ett studieverktyg, den är avsedd för ditt skolarbete och ditt lärande. I skolans olika
lärsituationer skall du följa dina lärares instruktioner om hur och till vad du får använda
datorn – datorn skall alltid finnas tillgänglig för ditt skolarbete. Liksom annan utrustning du
ska ha med dig till olika lektioner ska datorn vara med till de lektioner där den ska användas.
Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör
inlärningsmiljön, har lärare eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. Vid
upprepade förseelser kommer en utredning att göras och förälder/målsman (för omyndig elev)
kontaktas. Spel eller annan användning som kan störa andra elever eller ditt lärande är inte
tillåtet under lektionstid. Datorn skall alltid tas med hem efter skolans slut.

Ansvar och hantering gällande datorn
Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den
inte kommer till skada eller riskerar att förloras. När datorn flyttas mellan olika lokaler eller
till och från skolan ska den förvaras i datorväskan, det är det säkraste sättet att undvika stötar
som kan skada datorn. Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras
kan du och/eller din förälder/målsman ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som
uppkommer och vara fullt ut ersättningsskyldiga för återanskaffning eller reparation av
utrustningen. Om datorn skadas eller förloras ska du snarast göra en anmälan om detta till din
skola.
Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn under skoldagen, tänk på att
datorn är stöldbegärlig.
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Datortillverkaren tillhandahåller support som ger ett skydd mot oavsiktliga skador. Detta
skydd täcker dock inte stöld, förlust, eldsvåda, trafikolycka, force majeure, onormal
förslitning, förbrukningsartiklar, avsiktlig skadegörelse och andra undantag som beskrivs i
detalj i supportinformationen.
Det är viktigt att ni hemma ser över vad som gäller för er hemförsäkring – kontakta ert
försäkringsbolag och hör om ni t.ex. bör ha en ”allriskförsäkring” som komplement.
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem
eller på annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för allt som lagras i datorn.
Skolan kommer att genomföra slumpvisa kontroller på elevdatorerna.

Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har lagrat i datorn om det t.ex. blir fel
på hårddisken – du måste själv se till att säkerhetskopiera regelbundet.
Om du slutar skolan i förtid eller tar studieuppehåll skall datorn och den utrustning som hör
till datorn skyndsamt lämnas tillbaka till skolan. Om du inte lämnar tillbaka datorn kommer
gymnasieförvaltningen att debitera hyra för den tid du har kvar datorn. Hyreskostnaden
baseras på förvaltningens faktiska kostnad.
Du ansvarar för att datorn inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex.
genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material.
Du, eller förälder/målsman om du är omyndig, ansvarar för kostnaden för reparation och/eller
förlust av utrustningen som orsakas av felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande
eller som i övrigt inte täcks av försäkringar eller garanti.
Datorn med tillbehör räknas som skolans egendom. Du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta
eller på annat sätt överlåta eller förfoga över den så att äganderätten för skolan äventyras.
Efter studietidens slut ska datorn återlämnas till skolan.
Det finns möjlighet att ”köpa loss” datorn efter att du gått ut gymnasiet. Datorn har efter din
skoltid ett restvärde och tillsammans med en administrationsavgift, som leverantören
meddelar, sätts ett pris. Information om detta kommer du att få i god tid innan du avslutar
studierna.
Erbjudandet gäller bara utköp av själva datorn, inga licenser/program. Skolans Microsoft
Office 365, OneDrive och din Lapplands mailadress slutar att fungera när kontot upphör.
Detta innebär också att du, om du använt skolans Office 365 kontouppgifter för att logga in på
datorn, måste ändra inloggning.
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Uppsägning av detta avtal
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
b) om eleven beviljas längre studieuppehåll
c) om eleven slutar på skolan
Om avtalet upphör skall eleven återlämna datorn med tillbehör på egen bekostnad och på eget
ansvar till av skolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick
som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.

Elev
Jag har läst igenom ”Regler och avtal” enligt ovanstående sidor. Jag förstår innehållet, lovar
att följa reglerna och avtalet samt andra anvisningar gällande bärbar dator med tillbehör. Jag
förstår att det är jag som ansvarar fört hanteringen av datorn och utrustningen.

____________________________________
Ort och datum

____________________________________
Elevens underskrift

____________________________________
Namnförtydligande

Förälder/målsman/vårdnadshavare
Jag/vi har tillsammans med eleven läst igenom och diskuterat ”Regler och avtal” enligt
ovanstående sidor. Vi är införstådda med att eleven i och med detta är ansvarig för
hanteringen av datorn med tillbehör.

____________________________________
Ort och datum

_________________________________
Målsmans underskrift (gäller omyndig elev)

____________________________________
Namnförtydligande
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka skolan och eleven tar var sitt

