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Vansbro Utbildningscenter (VUC)

Avtal för lån av dator

1. Bakgrund
Vansbro Kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik
används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt Skollagen, kapitel 10 §10, skall alla elever ha
kostnadsfri tillgång till lärverktyg och i enlighet med detta vill Vansbro Utbildningscenter (VUC) erbjuda
elever att genom lån disponera en bärbar dator under sin studietid. Datorn skall ses som ett läromdel
och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildnings perioden.
För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har undertecknat detta
låneavtal. Genom undertecknandet har eleven och vårdnadshavare accepterat villkoren i
låneavtalet och är medvetna om att VUC har rätt att återta datorn om lånereglerna bryts. Skolan
har även rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera och
ominstallera datorn.
2. Den personliga datorn
Eleven skall hantera och använda datorn så att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott
skick då den återlämnas eller då eleven erbjuds att köpa loss datorn. Detta gäller även de tillbehör som eleven
har fått till datorn.
Tänk på att klisterdekaler som fästs vid datorn är svåra att få bort. I det fall sådana dekaler finns på datorn
när den skall lämnas tillbaka betraktas datorn ej vara i fullgott skick.
Datorn är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Eleven ansvarar för
datorn med tillbehör under hela lånetiden vilket innebär att utrustningen skall hanteras och förvaras på ett
ändamålsenligt och säkert vis. Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av
annan än den elev som det här kontraktet gäller. Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang
eller för syften som kan betraktas strida mot gällande lagstiftning.
Datorerna kommer att vara helt öppna för Internet. Datorn får användas både i skolan och i hemmet vilket
innebär stort eget ansvar när det gäller användning av datorn. De program som ingår i datorns grundinställning
får inte avinstalleras.
3. Låneperiod
Avtalet gäller från och med leverans fram till att eleven slutar skolan, avbryter sin utbildning, skrivs ut från
skolan eller om skolan säger upp avtalet. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning
sker. Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal.
Efter låneperiodens utgång erbjuds eleven att köpa datorn till då rådande marknadsvärde eller så lämnas den,
samt tillbehören, tillbaka till skolan i gott skick.
4. Förvaring
Eleven har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning. Eleven är skyldig att under låneperioden vara
aktsam vid hantering, användning och förvaring av datorn. Tänk på att en dator är stöldbegärlig
egendom och därför får den aldrig lämnas utan uppsikt eller hanteras ovarsamt. Av säkerhetsskäl är
eleven skyldig att, efter skoldagens slut, ta hem datorn för förvaring eller låsa in datorn på avsedd plats i
skolan.
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5. Försäkring
Datorn är försäkrad med självriskbelopp via leverantören. Självriskbeloppet är på 1000: För datorn gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan. Blir en
dator stulen vid inbrott i skolan eller i hemmet är det skolan som som bär kostnaden. Går datorn sönder
eller skadas av en olyckshändelse är det också skolan som står för kostnaderna men vid skadegörelse eller
vårdslöshet från elevens sida gäller de rutiner för ersättning vid skadegörelse som kommunen har.
Vid en förlust av dator kräver försäkringsbolaget att en polisanmälan görs av eleven/vårdnadshavaren.
Observera att försäkringens stöldvillkor endast gäller då datorn stjäls från ett låst utrymme.
Försäkringen är giltig i hela världen. Försäkringsvillkor bifogas avtalet.

6. Om du inte följer kontraktet
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.
7. Skada eller fel
Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på sin dator och inte heller märka
datorn enligt eget tycke. Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till leverantören via dennes
webbportal avsedd för skadeanmälan och support.
8. Användning av nätverk och Internet
Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela
världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och skall därför uppträda på ett sätt som
motsvarar vår gemensamma värdegrund.
Det innebär att Du skall:
o Använda ett vårdat språk
o Visa respekt för andra människor
o Respektera alla former av copyright.
Det innebär att Du inte får:
o Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
o Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande.
9. Installation av programvara
Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på
datorn. Skolan kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på elevens dator. Det är
också förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra datorer (t.ex. hemma) om
inte skolan har gett tillstånd till detta.
10. Säkerhetskopiering och lagring av data
Eleven är själv ansvarig för säkerhetskopiering och lagring av digitalt innehåll på datorn. Säkerhetskopiering
kan
ske på digitalt media, t.ex. USB-minne, CD/DVD, eller annan lagringstjänst.

