Hornavanskolan
Arjeplogs gymnasium

Datoravtal

Datoravtal och regler
Mellan nedanstående parter har denna dag följande avtal träffats om rätten att disponera bärbar
dator fram tills avslutade studier.
Part 1, nedan kallad eleven:
Förnamn

Efternamn

Program

Personnummer

Telefon hem

Mobiltelefon

Adress

Postadress

Ort

Jag förstår att jag (myndig elev eller vårdnadshavare) kan bli ersättningsskyldig om eleven bryter mot
datoravtalet. Detta genom att exempelvis:
•
•
•
•

installera icke av skolan godkända program (inklusive spel), eller använda datorn för annat än
skolarbete,
utsätta datorn för onödigt slitage, spilla eller tappa något på datorn eller hantera datorn oaktsamt,
ej lämna in datorn till skolan under sommaren för underhåll,
tappa bort datorn eller förlora den genom annat slarv.

Underskrifter
Elev
................................

Datum

.............................................................................................................................................

Elev

Vårdnadshavare för omyndig elev
................................

.............................................................................................................................................

................................

.............................................................................................................................................

Datum

Datum

Vårdnadshavare 1

Ev. vårdnadshavare 2
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Syfte

Skolans syfte med lånet av dator är att eleven ska få tillgång till ett modernt hjälpmedel i sina studier
och att alla elever på skolan ska ha likartad tillgång till dator i sitt studiearbete.

Avtalets innebörd

Eleven får under hela sin skoltid disponera ovanstående datorutrustning i enlighet med datapolicy.
Eleven äger inte rätt att utan skolans medgivande själv, via nätet, CD-ROM eller på annat sätt installera
några program eller datafiler. I samband med att gymnasiestudierna efter minst 3 läsår fullgjorts, kan
datorutrustningen antingen köpas av eleven eller återlämnas till skolan. Om studierna avbryts
återlämnas datorutrustningen till skolan. Återlämnad datorutrustning kvitteras av skolan.
Eleven skall på ett ansvarsfullt och varsamt sätt handskas med datorutrustningen, så att denna inte
utsätts för skada eller onormalt slitage. När datorn inte används i direkt skolarbete eller förvaras i
hemmet skall den förvaras i låsbart skåp på anvisad plats.
Vissa reparationer och service ombesörjes av Arjeplogs kommun IT-avdelning. Datorerna kommer med
ett års garanti för fabrikationsfel. Går datorn sönder på grund av oaktsamhet är det eleven/familjens
hemförsäkring som reglerar reparation.
Tvist om avtalets innebörd skall avgöras av allmän domstol.

Skolans del av avtalet
Part 2, nedan kallad skolan: Hornavanskolan, gymnasieskolan i Arjeplogs kommun
Datorn (ifylles vid datorns utlämnande av IT tekniker)
Fabrikat och modell: .............................................................................................................................
Datorns serienummer: .........................................................................................................................
Batteriladdarens serienummer: ...........................................................................................................
Batteri serienummer: ...........................................................................................................................
Övrigt
JA

NEJ

Nätverkskabel:





Ryggsäck
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