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Överenskommelse gällande lån av digital enhet på Valboskolan 7-9 

Allmänt 

Detta avtal gäller för lån av en studiedator av typen Chromebook med möjlighet att också använda 

densamma hemma. Avtalet gäller från det datum då eleven disponerar datorn tills dess att eleven 

slutar årskurs 9 eller flyttar till annan skola eller kommun.  

Läs noga igenom det här tillsammans med din vårdnadshavare. Datorn är ett studieverktyg som 

syftar till att göra dig bättre rustad inför framtiden när det gäller studier, yrkesliv och som 

medborgare i ett modernt samhälle. I undervisningen skall du alltid följa lärarens instruktioner om 

hur och till vad du skall/får använda datorn. Du skall se till att datorn alltid finns tillgänglig i skolan. 

Datorn är inte försäkrad vilket ställer krav på dig som elev och din vårdnadshavare när det gäller 

hantering och förvaring. Datorn är att betrakta som stöldbegärlig och du bör som vårdnadshavare se 

över ditt försäkringsskydd som t ex. er hemförsäkring erbjuder.  

Ägandeförhållande 

 Datorn ägs av Färgelanda kommun. 

 Datorn och dess utrustning får inte lånas ut, överlåtas eller disponeras av annan än eleven i 
fråga. 

Användning 

 Datorn är i första hand till för att användas som ett hjälpmedel i studierna. 

 Under skoltid används datorn till skolarbete.  

 Du skall se till att datorn tas med fulladdad till skolan och tas hem efter skoldagens slut. 

 Vid transport av datorn inom skolan skall alltid locket vara nedfällt. Vid transport mellan 
skolan och hemmet skall den vara avstängd och förvaras i medföljande fodral. 

 Skydda lösenordet så ingen annan kommer åt det. Du kommer regelbundet bli ombedd att 
byta lösenord. Skulle du misstänka att någon har sett ditt lösenord, byt omgående. 

 Du får inte försöka komma åt någon annans lösenord. 

 Användningen av datorn får inte strida mot lagstiftning, demokratiska värden eller goda 
etiska normer.  

 All kommunens Internettrafik loggas av IT-avdelningen. 

 

Förvaring och hantering 

 Under skoldagen skall datorn förvaras under uppsikt.  
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 Laddaren skall förvaras hemma. 

 Efter lånetidens slut skall datorn återlämnas i ursprungligt skick, bortsett från normalt slitage. 

Garanti och felanmälan 

 Garanti gäller under lånetiden. 

 Under skoltid ersätter skolan oavsiktligt uppkommen skada, oaktsamhet ersätts av 
vårdnadshavare. Skolan avgör om det har förekommit oaktsamhet. 

 I hemmet och till/från skolan ansvarar vårdnadshavare för ersättning av skadan oavsett om 
den är avsiktlig eller inte.  

 Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering, service eller 
annan åtgärd som skolan finner nödvändig. 

Felanmälan/Förlust 

 Kontakta omedelbart din klassföreståndare om datorn inte skulle fungera eller om den har 
kommit bort. 

 Vid stöld görs omedelbar anmälan till verksamhetsutvecklare samt stöldanmälan till polis och 
en kopia skickas till klassföreståndare. 

Uppsägning av avtal 

 Skolan har rätt att säga upp överenskommelsen om elev eller vårdnadshavare bryter mot 

någon del av denna. 

 Skulle eleven sluta skolan skall datorn återlämnas senast den dag eleven slutar. Datorn 
återlämnas på plats och tid angiven av skolan. 

När du tagit del av överenskommelsen och vill acceptera densamma undertecknar du på både sida 3 

och 4. Behåll sida 1 och 2 hemma och ta med sidan 3 och 4 till utdelningstillfället. Datum meddelas 

vid ett senare tillfälle men är planerat till v37 (7-11/9).  

OBS! Ingen utdelning sker utan att båda sidorna tas med underskrivna. 

 

Färgelanda kommun genom 

Linda Lehtinen  Gunnar Spångberg 

Rektor    Verksamhetsutvecklare 

Valboskolan 7-9  Färgelanda kommun 
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Överenskommelse 

Elev 

Jag har läst igenom ”Överenskommelse gällande lån av digital enhet på Valboskolan 7-9”. Jag förstår 

innehållet och lovar att följa anvisningarna. 

 ______________________________  ___________________ 

Ort och datum                                                           Klass 

 ______________________________  

Elevens underskrift 

 ______________________________  

Namnförtydligande 

Vårdnadshavare              

Jag/vi har tillsammans med mitt/vårt barn (eleven) läst igenom och diskuterat överenskommelsen 

och godtar densamma. 

 ______________________________  ___________________________ 

Ort och datum                                                           Ort och datum 

 ______________________________  ___________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                                 Vårdnadshavares underskrift 

 ______________________________  ___________________________ 

Namnförtydligande                                                  Namnförtydligande 

Vid frågor kontakta i första hand ditt barns klassföreståndare. Kan frågan inte lösas på skolan 

kontakta undertecknad. 

Kvittens (fylls i vid utlämnandet) 

Datorns serienummer:_______________________________________________ 

 ______________________________  ___________________________ 

Elevens underskrift                                                  Skolans underskrift 

Återlämnad 

Datum:____________ __________________________________________ 

Skolans underskrift                                              

Gunnar Spångberg 

Verksamhetsutvecklare, Barn och Utbildning 

Telefon: 0528 – 56 72 19 

E-post: gunnar.spangberg@fargelanda.se 

mailto:gunnar.spangberg@fargelanda.se
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