Chromebook som digitalt
verktyg i skolan
Ljungby 2017-07-07

Ljungby kommun ger dig som elev möjlighet att under högstadietiden få låna en bärbar dator
samt utnyttja skolans nätverk, som en del i utbildningen. Detta avtal gäller för elever som under
läsåret 2017/18 tilldelas en dator av typen Chromebook.
Genom att skriva på avtalet och ta emot datorn bekräftar du och din vårdnadshavare er del av
överenskommelsen.
Läs igenom avtalet noga!
Allmänna regler
• Du ska alltid ta med datorn till skolan, om inget annat har meddelats.
• Du ska alltid följa lärarens anvisningar om hur datorn ska användas i skolan.
• Datorn är till för skolarbete. Att du även får lov att använda den hemma för privat bruk är en
förmån för dig som du förväntas att hantera på ett ansvarsfullt sätt.
Datorn leasas av Ljungby kommun och lånas ut till dig som elev under studietiden. Skolans personal
samt kommunens IT-avdelning har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för
uppdateringar, service, kontroll, reparation och underhåll med mera.
Låneperiod
Datorn är kommunens egendom, men lånas kostnadsfritt ut till dig som elev. Den återlämnas efter
åk 9, om du skulle avbryta dina studier, flyttar från kommunen eller byter till friskola. Återlämnas
inte datorn och strömadaptern (laddaren) på anvisad tid kommer datorn att faktureras
vårdnadshavaren.
Förvaring och hantering
• Under skoldagen ska datorn förvaras under uppsikt eller vara inlåst i ditt skåp.
• Du tar med datorn hem varje dag. Datorn får inte förvaras i skolan när det inte är skoltid.
• Du får aldrig lyfta datorn i skärmen.
• Det är förbjudet att äta och dricka vid datorn.
• Strömadaptern måste hanteras varsamt. Du är själv ansvarig för att köpa en ny om den skadas
eller tappas bort.
• Stöldmärkning finns på samtliga datorer och får inte tas bort. Övriga klistermärken, etiketter
eller andra färgmarkeringar får inte förekomma på datorn.
• Datorn ska vid studiernas avslutande vara i ursprungligt skick, bortsett från normalt slitage.
Överenskommelse och regler
Det är allas skyldighet att använda Ljungby skolors IT-miljö på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller både
den personliga datorn och skolans gemensamma datorer. Skolan har regler för användandet av
skoldatanätet och egen personlig e-post. Dessa medföljer som bilaga och för att kunna låna en
bärbar dator från Ljungby kommun, ska du även följa de reglerna. Genom att skriva under det här
avtalet, accepterar du även reglerna för personlig e-post och skoldatanätet.
Samma regler för uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt. Du representerar din
skola. Använd ett vårdat språk. Visa respekt för andra både i umgänget på det lokala nätet och ute
på Internet. Personangrepp är aldrig tillåtet. Om så skulle ske, meddela händelsen till lärare eller

rektor. Du ska informera dig om vad som är tillåtet. Fråga om du är osäker. Ljungby kommun
avsäger sig ansvar för beställningar av kommersiella varor och tjänster gjorda på Internet med
datorn.
Rutiner vid skada/förlust
Du som elev är skyldig att direkt anmäla skada på eller förlust av dator till skolans IT-stöd eller
vaktmästare. Om skadan/förlusten beror på vårdslös hantering av datorn eller uppsåt, kommer
ersättningskrav att utkrävas av eleven/vårdnadshavaren. Nivån på ersättningen är beslutad av
Barn- och utbildningsnämnden (beslut 2012-11-19 ).
Exempel på hantering som kommer att bedömas som vårdslöst vållade:
• Användaren har före stängning av locket placerat något på tangentbordet, till exempel hörlurar,
strömsladd eller penna så att skärmen spruckit eller fästen brutits sönder.
• Användaren har burit datorn i locket.
• Datorn är vätskeskadad.
Övrigt
Datorerna har tre års hårdvarugaranti mot fabrikationsfel.
Datorn är allriskförsäkrad gällande stöld, rån och oförutsedd skada. Stöldförsäkringen gäller inte om
datorn lämnas obevakad i omklädningsrum eller annat olåst utrymme.
Om datorn blir stulen i hemmet ska eleven eller vårdnadshavare snarast polisanmäla händelsen och
rapportera till skolan tillsammans med en kopia från polisanmälan.
Bryter du mot ovanstående regler i avtalet blir du fråntagen din dator och avtalet mellan dig,
vårdnadshavare och skola hävs.

Underskrift
Vi förbinder oss att följa de bestämmelser/regler som Ljungby kommun har uppställt ovan. Vi
förbinder oss att i övrigt följa gällande lagstiftning vid användandet av datorn.

____________________________
Elev

________________
Personnummer

_________________
Skola

____________________________
Namnförtydligande elev

_________________
Datum

____________________________
Vårdnadshavare

____________________________
Namnförtydligande vårdnadshavare

2

