Överenskommelse om lån av dator/Chromebook eller Ipad
1. Bakgrund
Kungsörs kommuns skolor vill skapa förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett
naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds varje elev att disponera en bärbar dator/Chromebook (nedan
kallat gemensamt för dator) eller iPad under sin studietid.
Denna dator eller iPad ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i elevens skolarbete.
Dator eller iPad får bara användas av nedan angiven elev och får endast tas hem eller användas på annan plats efter skolans
medgivande.
2. Äganderätt
Dator eller iPad är skolans egendom och eleven får därför inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller
förfoga över denna på ett sätt som kan äventyra skolans äganderätt. Verktygets operativsystem får inte ändras.
3. Hantering och användning
Under låneperioden ska eleven vårda sin dator eller iPad väl och ha den under uppsikt eller förvara den på ett säkert sätt, t.ex.
inlåst, eftersom den är stöldbegärlig egendom. Dessutom skall normal aktsamhet iakttas vid förvaring och användning såväl i
skolan som i hemmet.
4. Åtgärder vid olämplig användning
Verktyget får endast användas utifrån svensk lag, skolans likabehandlingsplan och skolans ordningsregler.
Vid olaglig användning kan polisanmälan komma att göras.
Skolan har rätt att kontrollera hela innehållet i elevens dator eller iPad inklusive elevens personliga konto. Skolan har rätt att
begränsa elevens tillgång till verktyget och vidta andra åtgärder om inte överenskommelsen följs.
Eleven och dess vårdnadshavare kan bli fullt ersättningsskyldiga om eleven eller vårdnadshavaren hanterar dator eller iPad så
att den skadas eller förlorats genom oaktsamhet.
5. Skada och skadeståndsanspråk
Om dator eller iPad blir skadad eller försvunnit ska en förlust- eller stöldanmälan omedelbart göras. Detta ska även meddelas
skolan.
Om dator eller iPad skadas eller förloras på grund av elevens oaktsamhet eller vårdslöshet kan vårdnadshavaren bli skyldig
att ersätta skolan för skadan eller förlusten med skäligt belopp utifrån aktuellt marknadsvärde.
Vid skada genom olyckshändelse och om medföljande skyddsfodral används är skolans ersättningsanspråk 500 kr och om
fodralet inte använts ersätts skadan med annat skäligt belopp utifrån aktuellt marknadsvärde.
6. Utlåning och återlämnande
Denna överenskommelse gäller från det att eleven erhållit dator eller iPad av skolan och till dess att den återlämnats till
skolan. Överenskommelsen är bindande under hela låneperioden. Eleven kvitterar ut dator eller iPad när underskriven
överenskommelse lämnats in. Dator och eventuell laddare ska omedelbart lämnas in när denna överenskommelse upphör.
7. Överenskommelsens upphörande
Överenskommelse att få låna dator eller iPad upphör om:
a) Eleven slutar på skolan
b) Skolan av andra skäl behöver omdisponera datorer eller iPads.
c) Eleven överträder överenskommelsen eller skolans anvisningar
d) Vårdnadshavare avbryter överenskommelsen
Genom min underskrift bekräftar jag att jag förstått och åtar mig att följa överenskommelsen.
Verktyg:

Ipad ___

Chromebook ___

Bärbar dator ___

Laddare: Ja ___ Nej ___

Kungsör den
_________________________________________________________________________________________________
Elevens namn och personnummer
_________________________________________________________________________________________________
Vårdnadshavare 1: Namnteckning/namnförtydligande
_________________________________________________________________________________________________
Vårdnadshavare 2: Namnteckning/namnförtydligande

