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Ansvarsavtal elevdator
Datorns identitetsnummer/stöldnummer – (ifylles av skolans IT-samordnare)

Ansvarsavtalet gäller följande elev – ifylles av vårdnadshavare
Förnamn elev

Efternamn

Adress

Postnr och ort

Personnummer

Klass

Information om reglering om skada på elevdatorn uppstår

Exempel på kostnader vid skadegörelse i enlighet med skadeståndslagen (1972:207)
•
Reglering av kostnad för sakskada för borttagen stöldmärkning = 130 kr
•
Reglering av kostnad för sakskada för borttagen tangent om tangenten kan bytas = 200 kr
•
Reglering av kostnad för sakskada för byte av tangentbord = 1000 kr
•
Reglering av kostnad för ersättning av hela datorn = restvärdet innevarande läsår, dock lägst 1 100 kr.
Vid olycksfall
Om skada anses ha skett genom ett olycksfall står skolan för regleringen av kostnaden, men om en ny skada
på grund av olycksfall uppstår inom ett år igen står brukaren själv för reparationen.

Ansvarsavtal för lån av elevdator för skolarbete

(Ansvarsperiod från att avtalet signeras till när elever skrivs ut från skolan)

I linje med regeringens IT-strategi för skolan har Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan
planerat undervisningen och organiserat verksamheten för en dator per elev. Därför erbjuder
Härnösands kommun varje elev i åk 7-9 att låna en komplett dator (inkl. laddare) av skolan. Elevdatorn
ska användas varje dag i skolan och får användas även på fritiden. Det är frivilligt att låna en elevdator
från skolan, men eleven förväntas ha en dator i all undervisning varje dag. Om man väljer att använda en
privat dator ska den leva upp till motsvarande prestanda och programvaror som den elevdator skolan
erbjuder eleverna att låna. För information om detta kontakta skolans IT-samordnare specifikation.
Skolan tar inget ansvar för privata datorer som används under skoltid.
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För att låna en elevdator av skolan, oavsett låneform, gäller följande ansvarsavtal:
1. Elevdatorn är avsedd för skolarbete. Vilket innebär att den ska vara laddad och redo att användas
under skoltid varje skoldag.
2. Elevdatorn får ej lånas ut till andra.
3. Elevdatorn skall skyddas genom att eleven loggar in med ett personligt lösenord som inte får
avslöjas för andra.
4. Låntagaren förväntas vara aktsam med elevdatorn. Vid skador på elevdatorn på grund av
oaktsamhet hos låntagaren eller borttappande av elevdator eller laddare kan skolan komma att
kräva ersättning av låntagaren i linje med regler som gäller lånade böcker från ett kommunalt
bibliotek*. Det är skolan som gör bedömningen om en skada uppstått på grund av oaktsamhet eller
ej. Exempel på visad oaktsamhet:
• Att man stänger elevdatorn med något som kommer i kläm på tangentbordet - t ex. en
penna, så att skärmen spruckit eller fästen brutits sönder.
• Att man har burit elevdatorn i locket.
• Att man har sprungit med elevdatorn.
• Att elevdatorn är vätskeskadad/utsatt för fukt.
• Att elevdatorn glöms och blir stulen, t ex på buss eller tåg eller liknande.
5. Elevdatorn har en 3-års garanti som gäller fabrikationsfel på hårdvaran, se bifogad instruktion.
6. Om man från skolans sida begär att elevdatorn inlämnas för serviceåtgärd, kontroll eller liknande
skall det ske skyndsamt (inom en vecka).
7. Vid överträdelse av reglerna kommer man från skolans sida att upphäva ansvarsavtalet för
elevdatorn och den skall återlämnas till skolan omgående. Elever som bryter mot reglerna eller som
väljer att inte låna en elevdator genom ansvarsavtal blir då hänvisad till en lånedator, eller
motsvarande, under skolans öppettider 07:30-16:30.
8. Den som inte har en elevdator från skolan får under skoltid låna en dator av skolan som återlämnas
vid skoldagens slut eller använda en privat dator.
9. Elevdatorn skall förvaras på ett tryggt sätt eller med uppsikt.
10. Efter avslutade studier skall elevdatorn återlämnas snarast.
11. Härnösands kommun tar inget ansvar för sparade personliga filer. Därför tillhandahåller vi en
individuell serverlagring i kommunens IT-miljö eller i en molntjänst
* (Förklarande tillägg 20200901) Med utgångspunkt från skadeståndslagen (1972:207) som reglerar
sakskada som skett uppsåtligen eller av vårdslöshet/oaktsamhet.
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Jag/vi har som vårdnadshavare till (elevens namn)____________________________________________
läst och förstått ovanstående ansvarsavtal för lån av elevdator och godkänner härmed avtalet.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Elev

Jag har läst och gått igenom det här avtalet tillsammans med min/mina vårdnadshavare. Jag har
förstått innebörden av ansvarsavtalet och kommer att hantera elevdatorn ansvarsfullt och varsamt.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anteckningar för ansvarig på skolan vid utlämning och återlämnande av dator.
Dator utlämnad av .........................................................................................................................................
Datum ………………………………………………………
Dator mottagen vid återlämnande av ...........................................................................................................
Datum ………………………………………………………

