Överenskommelse elevdator
(med elevdator avses Chromebook, PC och Mac)
Alla användare av Växjö kommuns nätverk ska använda skolans IT-utrustning på ett
ansvarsfullt sätt, oavsett om man disponerar en personlig dator eller inte. Sveriges gällande
lagstiftning och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska
respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk och värna om såväl sin egen
som andras integritet. Vi vill även förtydliga att personangrepp aldrig är tillåtet.
Datorer på nätverket får aldrig användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning,
exempelvis genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material.
Den personliga datorn
Elevdatorn är skolans egendom. När eleven ges ett personligt ansvar för en dator upprättas en
överenskommelse mellan skolan, eleven och dennes vårdnadshavare. Överenskommelsen
innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns kring
den personliga datorn. Stickprovskontroller kan komma att göras i samverkan med eleven.
Om reglerna inte följts, kan avtalet komma att brytas och eleven förlora rätten att disponera en
personlig dator.
Förvaring och försäkring
Datorerna omfattas av garanti och försäkring både i skolan och i hemmet. Försäkringen täcker
oförutsedda skador och händelser samt stöld. Stölddelen i försäkringen gäller dock enbart i
skolan och ordinarie hem. För att försäkringen ska gälla måste utrustningen också hanteras
ansvarsfullt och förvaras på ett säkert sätt. Datorn är att betrakta som stöldbegärlig och får
därför inte förvaras utan uppsikt på exempelvis raster och idrottslektioner.
Om datorn inte fungerar som den ska, vid skada på datorn eller om datorn kommer bort ska
skolans IT-support alternativt datoransvarig eller IT-administratör kontaktas. En bedömning
av datorn och skadan görs och beslut fattas om hur de ska hanteras. Vid förlust av datorn ska
en polisanmälan göras – om förlusten skett under skoltid görs polisanmälan av skolan och om
förlusten istället har skett under annan tid ska polisanmälan göras av vårdnadshavare. Om
skador har uppkommit genom avsiktlig skadegörelse kan det medföra skadeståndsansvar för
elev och/eller vårdnadshavare.
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Bekräftelse lån av elevdator
(med elevdator avses Chromebook, PC och Mac)
Jag/Vi har tagit del av dokumentet ”Överenskommelse elevdator” och är införstådda med
vilka villkor och regler som gäller när mitt barn ges ansvar för en personlig dator som ett
verktyg för lärande.
Jag/vi har tagit del av ”Regler och anvisningar för användning av Växjö kommuns nätverk”
Som elev i Växjö kommuns skolor lovar jag att följa dessa regler. Jag förstår att om jag bryter
mot lagar och regler kan detta leda till att jag blir avstängd. Jag kan förlora rätten att
disponera en personlig dator. Detta kan dessutom innebära att innehållet i mitt personliga
konto och e-post kan kontrolleras.
Som vårdnadshavare är jag medveten om vilka regler som gäller när mitt barn använder
skolans datorer och/eller ges ansvar för en personlig dator och accepterar dessa.
Vi är medvetna om att detta dokument gäller så länge mitt barn är elev på skolan eller tills
datorn återlämnas. Vid studieuppehåll ska datorn återlämnas till skolan.
Elev ska vid låneperiodens utgång lämna tillbaka datorn, laddare samt eventuellt andra, av
skolan utlånade tillbehör. Vid återlämnandet ska datorns skick motsvara normalt slitage.

Typ av digital enhet
Digitala enhetens serienummer
Ort och datum
Elevens personnummer
Elevens namn
Underskrift av elev

Underskrift av vårdnadshavare
Namnförtydligande vårdnadshavare

Lämna den undertecknade blanketten till _____________________________
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