Utbildningsförvaltningen
AVTAL OM LÅN AV STUDIEDATOR
Som elev på Haganässkolan får du under studietiden låna en studiedator. Datorn är ett av dina
läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Du ansvarar för använda, förvara och transportera
datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Du har också ett
ansvar för att alltid ha datorn tillgänglig vid lektion och att inte använda den på sådant sätt att du stör
eget eller andras skolarbete.
Skador på datorn som kan uppstå trots normal aktsamhet täcks av skolan. Om du som elev orsakar
skada på datorn till följd av exempelvis oaktsamhet och/eller direkt uppsåt ansvarar du och/eller
din/dina vårdnadshavare för de kostnader och den självrisk som uppstår vid förlust av eller skador på
datorn. Hanteringsavgiften uppgår till 1 500 kr och utöver tillkommer kostnader för reparation.
Lag, försäkringsvillkor och skolans regler
 För att kunna använda skolans datorer måste man ha ett konto. Kontot är personligt och får
inte under några omständigheter lånas ut till andra. Kontoinnehavaren är fullt ansvarig för hur
kontot används, och kan vid missbruk av kontot förlora detta.
 Du skall ha datorn under uppsikt eller inlåst i ditt skåp när du inte har lektion och ta med den
hem efter skoldagens slut. Försäkringen ersätter stöld endast vid inbrott.
 Du får inte låna ut datorn – försäkringen gäller bara för dig.
 Du får inte använda/kopiera programvara eller annat upphovsrättsligt skyddat material om du
inte har licens/medgivande från licensgivare/upphovsrättsinnehavare.
 Du får inte ändra i datorns inställningar så att säkerhet eller datasystemets distribution av
program påverkas.
 Du måste spara dokument och andra filer i din hemkatalog eller göra säkerhetskopior på
annat sätt. Vid eventuell ominstallation av datorn raderas all information på hårddisken.
Om du använder datorn på ett sätt som inte är förenligt med detta avtal eller som strider mot skolans
vanliga etiska ramar har skolan rätt att återta datorn.
Om du slutar skolan eller tar studieuppehåll skall datorn lämnas tillbaka inom fem dagar. I annat fall
faktureras du datorn värde.
Undertecknade är införstådda med och accepterar ovanstående villkor:
____________________________________
Elevens personnummer

____________________________________
Program/klass

___________________________________
Ort och datum:

____________________________________
Ort och datum:

___________________________________
Elevens underskrift

____________________________________
Målsmans underskrift

___________________________________
Elevens namnförtydligande

____________________________________
Målsmans namnförtydligande

Lämna blanketten till mentor

