Låneavtal för bärbar dator, tecknat mellan Elev och Hjalmar Strömerskolan
Datormodell: … ……………
Tecknat läsår: 2020/2021
Elev: …………………………
Program: ……………………………

1. Bakgrund
Alla elever vid nationella program och introduktionsprogram på Hjalmar
Strömerskolan erbjuds att få disponera en personlig och bärbar dator under hela
gymnasietiden.
För att eleven ska få kvittera ut datorn måste eleven och vårdnadshavaren ha skrivit
under detta avtal.
2. Giltighetstid
Detta avtal är bindande under hela utbildningsperioden, dvs. från och med att eleven
kvitterar ut datorn och till han/hon återlämnar den till skolan i fullgott skick.
3. Låneperiod
Datorn ska återlämnas när eleven gör studieuppehåll, avslutar eller avbryter sina
studier.
Efter fullgjord utbildning erbjuds eleven att köpa ursprungsdatorn för ringa värde.
Datorn återställs till fabriksinställning innan försäljning. Om datorn är utbytt under
studietiden kan priset komma att förändras. När betalningen är gjord samt att datorn
har återställts till fabriksinställning upphör detta avtal att gälla.
4. Hantering av dator med tillbehör
Eleven ansvarar för den utlämnade datorn med tillbehör under hela låneperioden. Det
innebär att datorn ska användas, förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den
inte skadas, förstörs eller försvinner.
Datorn är att betrakta som stöldbegärlig egendom och eleven ansvarar för att den
förvaras på ett betryggande sätt.
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Dator med tillbehör ska, med undantag av normalt slitage, återlämnas i fullgott skick
vid låneperiodens slut.
Utrustningen får inte lånas ut eller på annat sätt överlåtas/disponeras av någon annan
än den elev som undertecknat detta avtal.

5. Begränsning av användandet
Detta innebär bland annat att det inte är tillåtet att via datorn:
1. Befatta sig med rasistiskt eller pornografiskt material.
2. Använda IT-resurser för att kränka eller förtala någon. 3. Otillbörligt ladda ner
och/eller använda sig av
datorprogram, bilder, musik, text eller något
annat material som har upphovsrättsligt skydd.
4. Allvarliga brott mot reglerna kan leda till en polisanmälan.
Om inte eleven följer de praktiska och etiska reglerna för datoranvändningen vid
skolan eller om datorn under lektionstid används till saker som uppenbarligen inte
tillhör skolarbetet förbehåller sig Hjalmar Strömerskolan rätten att under en tidsperiod
begränsa elevens tillgång till datorn.
6. Installation av programvaror
Datorn är vid leverans utrustad med de program som eleven behöver för sitt
skolarbete.
Eleven är lokal administratör på sin dator och kan själv installera programvara.
Därmed ansvarar eleven för att endast programvaror med giltiga licenser installeras på
datorn. Det är förbjudet att kopiera den programvara som finns på datorn och
installera på andra datorer om inte skolan har gett tillstånd till detta.
7. Säkerhetskopiering
Eleven ansvarar själv för säkerhetskopiering av filer som sparats på datorn.
Ta för vana att spara på skolans server eller på Drive i GAFE.
8. Förlust, skada eller fel
Vid förlust, skada eller fel på datorn och/eller tillbehör är eleven skyldig att omgående
anmäla detta till skolan.
Alla reparationer ska ske av eller förmedlas till reparatör på Hjalmar Strömerskolans
Strömerskolan.
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9. Skolans egendom
Datorn är skolans egendom och Hjalmar Strömerskolan äger rätten att tillvarata datorn
vid misstanke av misskötseln eller att datorn används så att det bryter mot låneavtalet.

Underskrifter

Elev
Jag har läst igenom detta låneavtal, förstått innebörden och förbinder mig att följa det.
_______________________________
Datum
_______________________________
Underskrift av elev
_______________________________
Namnförtydligande elev
Vårdnadshavare
Jag/vi har läst igenom detta låneavtal, diskuterat det med eleven och lämnar mitt/vårt
godkännande. Jag/vi är införstådda med att eleven är ansvarig för hanteringen av sin
lånedator.

_______________________________
Datum

_______________________________

_______________________________
Underskift av vårdnadshavare

_______________________________

_______________________________
Namnförtydligande vårdnadshavare

_______________________________
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