
 

                                                                                                  2017-06-26 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ronneby Kommun • Utbildningsförvaltningen 
Fastställt av Förvaltningschef 2015 

 
372 80 Ronneby, Sverige  
Tel +46 (0)457-61 80 00  

www.ronneby.se  
 

 

AVTAL för lån av bärbar elevdator. 
 

Som elev vid Gymnasieskolan Knut Hahn får du under studietiden låna en bärbar dator och har dessutom tillgång 

till skolans nätverk. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du, 

tillsammans med vårdnadshavare, läser igenom och skriver under att ni tillsammans tagit del av denna 

information och därmed godkänner avtalets innehåll. 

 

Regler och ansvar 

Hantering 

Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett ansvarsfullt sätt så att den inte 

kommer till skada. Datorskärmen är känslig för tryck och stötar. Förvara därför aldrig någonting på skärmen, och 

aldrig laddaren i fodralet så att den kan trycka på skärmen. En knuff kan räcka för att spräcka skärmen. 

 

Vid förflyttning inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska risken för skador. Utomhus skall datorn alltid 

transporteras i medföljande fodral eller motsvarande. Datorn skall alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas 

med fulladdad till skolan varje dag. 

 

Datorn ägs av skolan och får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas/disponeras av annan än dig som 

ansvarsförbindelsen gäller för. 

 

Användning 

Skriften ”Ansvarsförbindelse för IT-användning” för Ronneby kommuns skolor skall följas vad gäller 

användning av datorn. 

Datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens instruktioner om 

hur, till vad och när du skall använda datorn. Om du inte följer lärarens instruktioner eller på annat sätt använder 

datorn så att det stör lärmiljön, har lärare eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. 

 

Som elev är det inte tillåtet att installera program som inte är godkända av IT-avdelningen eller tekniker på 

skolan. Det är inte heller tillåtet att installera något annat operativsystem på datorn. Som elev kan du själv 

installera godkända program via IT-shopen, det ligger en genväg på ditt skrivbord. Är det något program du 

behöver, som inte finns tillgängligt i IT-shopen, kan du meddela detta till tekniker. 

 

Varje dag tas backup av din hemkatalog (H:). Allt som ligger utanför hemkatalogen t.ex. filer på C: och 

skrivbordet tas det ingen backup på. Var alltså noga med var du sparar ditt material om du vill kunna återställa det 

vis stöld, systemkrasch eller liknande. 

 

Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som betraktas strida mot detta avtal, 

eller på annat vis strider mot god moral eller gällande lagstiftning. Skolans policy gällande kränkande behandling 

gäller. 

 

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, service, kontroll 

och underhåll. Dator som misstänks vara virussmittad får inte kopplas in i skolans nätverk utan skall felanmälas 

snarast, till tekniker på skolan. 
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Ronneby Kommun kommer att göra kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av de utlånade datorerna för att 

kontrollera att de vårdas och används så som överenskommits. Du bör vara medveten om att skolan då har 

tillgång till allt innehåll som lagrats på datorn. 

 

Support 

Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka datorn enligt 

eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av datorn. 

Om datorn skadas eller inte fungerar skall du genast ta kontakt med tekniker, så fort som möjligt, så att felet kan 

åtgärdas. It-tekniker finns på skolan. 

Vid fysisk yttre åverkan skall skadeanmälan göras enligt särskild ordning, kontakta tekniker för blankett och hjälp 

med att göra skadeanmälan. 

Om din dator återkommande lämnas till supporten, eller om misstanke finns att du varit oaktsam med din dator tar 

It-tekniker kontakt med rektor, som tillsammans med vårdnadshavare i diskussion beslutar om fortsatt hantering 

av din dator. 

 

Förlust 

Datorn är stöldbegärlig egendom och därför krävs att du iakttar aktsamhet vid förvaring av datorn. Du ansvarar 

för datorn och får aldrig lämna den utan uppsikt, inte ens för en kort stund. Om du inte kan detta, ska den förvaras 

inlåst i ditt elevskåp. Datorn får dock inte förvaras i ditt elevskåp efter skoldagens slut. 

En stulen eller försvunnen dator skall alltid polisanmälas. Din vårdnadshavare ansvarar för detta enligt Rutin för 

stöldanmälan av dator, se nedan. 

 

Återlämning av utrustning 

Lånet gäller under tiden som du är inskriven i ett program på gymnasieskolan Knut Hahn. Vid uppmaning från 

skolan ska utrustningen återlämnas inom sju dagar. Om datorn inte återlämnas, faktureras din vårdnadshavare 

eller du själv, om du är myndig, marknadsvärdet på datorn. 

 

Datorn skall återlämnas i gott skick med tillhörande strömadapter och fodral. 

 

Vid behov, felanmäl din dator i god tid innan du avslutar dina studier på gymnasieskolan Knut Hahn. 

 

Kontraktsbrott 

Om du inte följer det här kontraktet avgör din rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om 

det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan. 

 

Rutin för stöldanmälan av dator 

1. Eleven hämtar blanketten ”Stöld av elevdator” hos tekniker på skolan. 

2. Eleven kontaktar tekniker för datoruppgifter (modell, datornummer, serienummer) som fylls i blanketten. 

Blanketten lämnas till tekniker som vidarebefordrar den till skolans rektor. Eleven får en kopia av 

blanketten för att ta med hem som underlag för polisanmälan. 

3. Vårdnadshavare gör polisanmälan. Lämna en kopia på polisanmälan till tekniker. 

4. Diskussion mellan elev, vårdnadshavare och skolans rektor om du har varit oaktsam. 
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