Överenskommelse vid lån av dator
Bakgrund
Strömstads kommuns skolor vill skapa förutsättningar för en utbildning där modern
informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan
erbjuds elever tillgång till en personlig dator. Skolan erbjuder eleverna att disponera en bärbar dator
under sin studietid. Datorn ska se ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i
skolarbetet under hela utbildningsperioden.
För att datorn ska fungera på bästa möjliga sätt under hela låneperioden har vi ett antal regler och
riktlinjer som vi vill att ni, både elev och vårdnadshavare läser igenom.
Äganderätt
Datorn ägs av Strömstads kommun. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt
överlåta datorn.
Hantering
Under låneperioden ska eleven vårda sin dator väl och förvara den på ett säkert sätt. Eleven ska
iaktta normal aktsamhet vid förvaring och användning av datorn eftersom den är stöldbegärlig
egendom. Om datorn blir skadad eller om datorn har försvunnit ska det omedelbart meddelas
skolan.
Åtgärder vid olämplig användning
Skolan har rätt att kontrollera hela innehållet i den bärbara datorn inklusive elevens personliga
konto. Skolan har rätt att begränsa elevens tillgång till datorn och att vidta andra åtgärder om inte
överenskommelsen och regler och riktlinjer följs. Polisanmälan kan komma att göras. Eleven och dess
vårdnadshavare kan bli fullt ersättningsskyldiga om eleven/vårdnadshavare hanterat datorn så den
skadats eller förlorats genom oaktsamhet.
Utlåning och återlämnande
Datorn lämnas ut i samband med skolstart och ska återlämnas vid utgången av ÅK9 om inte eleven
slutar innan dess. Skolan har dessutom alltid möjlighet att ompröva utlåningen av datorer både på
individuell basis och för hela klasser eller årskurser.
Överenskommelse att få låna datorn kan upphöra om:
a) Eleven slutar på skolan
b) Skolan av andra skäl behöver omdisponera datorresurserna
c) Eleven överträder överenskommelsen
Jag har läst igenom överenskommelsen samt regler och riktlinjer (baksidan):
Strömstad
datum
Underskrift eleven
Namnförtydligande
Underskrift vårdnadshavare
Namnförtydligande

Klass

Regler och riktlinjer för datoranvändande på Strömstiernaskolan
Dessa regler och riktlinjer kan ändras utifrån gällande lagstiftningar, domar eller regeländringar i
kommunen. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad med förändringar som kan ske i regler och
riktlinjer.
Det är skolans ansvar att gå igenom förändringar med eleven och att informera vårdnadshavare om
förändringarna.
Kontohantering
De användaruppgifter du fått för att logga in på datorn, skoldatanätet och skolans andra ITsystem är
personliga. Du ska skydda ditt lösenord på ett sådant sätt att ingen annan kan använda sig av detta.
Du har ansvar för hur ditt personliga konto och den bärbara dator du förfogar över används. Det
personliga kontot ska användas i skolarbetet enligt skolans instruktioner för att tex lösa uppgifter,
skapa, producera och söka information. Samma regler för uppförande och handling gäller som i
samhället i övrigt.
Beteende
Du representerar din skola och ska därmed använda ett vårdat språk, visa respekt för andra både i
umgänget på skolans nät och ute på Internet och inte kränka eller göra personangrepp. Gör inte mot
dem det du inte vill att de ska göra mot dig.
Du får inte:
• Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram
• Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer, spamma.
• Hacka (tränga in i) datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och
använda eller sabotera andras datorer och datanätverk
• Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism,
pornografi, mobbning i form av bilder, filmer, texter och andra filer.
• Kopiera, lagra eller publicera upphovsrättsskyddat material.
• Installera programvaror eller annat som kan skada IT-miljön, ej heller program som kräver
licens om inte skolan uppgivit att sådan finns
• Sprida personuppgifter eller publicera bilder på elever utan godkännande från
vårdnadshavare eller myndig elev
• Du får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan i datorn och inte heller märka
datorn enligt eget tycke utan skolans medgivande.
Skolan ansvarar för reparationer av datorn. Du är skyldig att omgående anmäla skador eller fel till
skolan.
Skolan har rätt att kräva att datorn lämnas in när datorn behöver åtgärdas, uppdateras eller ses över
till exempel vid längre ferier eller vid elevs bortavaro.
Säkerhetskopiering och lagring av data
Skolarbetet utgör underlag vid betygssättning. Skolan ansvarar för att tillhandahålla lagringsplats,
eleven ansvarar för att skolarbetet läggs in på den av skolan angivna lagringsplatsen. Du är själv
ansvarig för din data.

