Bärbar elevdator
Elevens namn:

Skola:
Lapplands Gymnasium

Datorns serienummer:

Personnummer:

Klass/motsvarande:

Tillbehör:

Datum:
202 -________-_________

Datorväska ___
Adapter med laddare ___

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 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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Tillverkarens garanti - Finns att läsa på Lenovos hemsida.
Grundgaranti - 3 år - hämtning och retur Grundgaranti - batteri - 1 år Utökad garanti - 3 år
- på platsen
https://static.lenovo.com/shop/emea/content/pdf/services-warranty/en/Brochure/Warranty_CB_EMEA_en.pdf
Denna webbadress kan komma att ändras medan avtalet ännu är giltigt.

Försäkring
Datorn är ej försäkrad. Skador som inte täcks av garantin måste bekostas av eleven eller
täckas av dennes hemförsäkring. Det är viktigt att ni hemma ser över vad som gäller för er
hemförsäkring – kontakta ert försäkringsbolag och hör om ni till exempel bör ha en
”allriskförsäkring” som komplement.
Om en utbytesdator eventuellt tillhandahålls av Lapplands Gymnasium - i händelse av att
eleven inte kan bekosta reparation av dator – kommer denna mest troligt vara begagnad, inte
att vara av samma modell och inte heller ha samma prestanda.
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 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.
Eleven ansvarar för att datorn inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning
t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material.
Eleven, eller förälder/målsman för omyndig elev, 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.
Ej återlämnad dator efter avslutad utbildning kommer att faktureras eleven med 1000:- ink
moms.

Uppsägning av detta avtal
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a)
b)
c)

om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
om eleven beviljas längre studieuppehåll
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.
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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 för 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

För Lapplands Gymnasium
______________________________________________
Rektor

______________________________________________
Namnförtydligande

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