
Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns 
kommuns utbildningsnät 

Som elev på Karlshamns kommuns 7 – 9 skolor och Vägga Gymnasieskola får du under 
studietiden låna en bärbar dator och du får också tillgång till skolans nätverk. Datorn 
är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du 
tillsammans med vårdnadshavare läser igenom och skriver under att ni tillsammans 
tagit del av denna information och därmed godkänner avtalets innehåll.  
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Regler och ansvar 

Hantering 

Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett ansvarsfullt sätt så 
att den inte kommer till skada. Utomhus ska datorn alltid transporteras i medföljande ryggsäck 
eller motsvarande, vid förvaring i väska ska datorn vara avstängd. Vid förflyttning inomhus ska 
datorlocket vara stängt för att minska risken för skador. 

Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag. 

Användning 

Skriften Nätsäkert, som ligger på skolornas hemsidor, ska följas vad gäller användningen av 
datorn.  

Datorn skall alltid finnas tillgänglig i skolan. I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens 
instruktioner om hur, till vad och när du ska använda datorn. Om du inte följer lärarens 
instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så att det stör lärmiljön, har lärare eller annan 
representant för skolan rätt att återta datorn.    

Datorn får inte användas i kommersiella sammanhang dvs. till verksamhet som omsätter pengar 
och vars avsikt är att ge intäkter. 

I de fall då programinstallationer görs i datorn, eller annat material laddas hem, är det din 
skyldighet att försäkra dig om att du har giltiga licenser för allt detta material. Du kan inte ta för 
givet att allt som finns på Internet är fritt.  

Du ansvarar också för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller material om 
exempelvis hårddisken måste bytas eller omformateras.  Var noga med att säkerhetskopierar ditt 
material. 

Det är inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan.  

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, 
service, kontroll och underhåll. Dator som misstänks vara virussmittad får ej kopplas in i skolans 
nätverk, utan skall felanmälas snarast.  

Skada 

Om datorn skadas eller inte fungerar skall du ta kontakt med skolans IT-tekniker så fort som 
möjligt så att felet kan åtgärdas. Karlshamns kommuns utbildningsförvaltning har tecknat en 
olycksfallsförsäkring för oavsiktlig skada.  

Om misstanke finns att du varit oaktsam med din dator tar skolans IT-tekniker kontakt med 
rektor som tillsammans med din vårdnadshavare i diskussion beslutar om ersättning för skadan. 
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Ersättningsbelopp vid skada pga. av oaktsamhet utgörs av kostnad för reparation eller som mest 
enligt 1. Maxtak för ersättningsbelopp av dator.  

Förlust 

Datorn är stöldbegärlig egendom och därför krävs att du iakttar aktsamhet vid förvaring av 
datorn. Du ansvarar för datorn och får aldrig lämna den utan uppsikt.  Om du inte kan ha uppsikt 
över din dator ska den förvaras inlåst i ditt elevskåp, såsom exempelvis vid mat- eller 
idrottssituation. Du är alltid ansvarig för datorn, och kan inte lämna över det ansvaret till vänner. 
Datorn får inte förvaras i ditt elevskåp efter skoldagens slut.  
 
En stulen eller försvunnen dator ska alltid polisanmälas snarast, vilket din vårdnadshavare 
ansvarar för enligt 2. Rutin för stöldanmälan av dator.  

 
Om bedömningen (5) visar att du varit aktsam om din dator kommer du att bli erbjuden att 
ersättas med en annan lånedator från skolan.   
 
Om bedömningen (5) visar att du varit oaktsam om din dator blir din vårdnadshavare 
ersättningsskyldig för datorn enligt 1. Maxtak för ersättningsbelopp av dator. När datorn har 
ersatts ekonomiskt till skolan kommer du att bli erbjuden att ersättas med en annan lånedator 
från skolan.  
 
Om laddare förloras kontaktar eleven expeditionen för anmälan av detta. Ersättningsbeloppet för 
förlorad strömsladd är 200 kr och sedan detta inbetalats av din vårdnadshavare kan du få en ny.  

Återlämning av utrustning 

Lånet gäller under tiden som eleven går på 7–9-skolan/Vägga Gymnasieskola. Vid uppmaning från 
skolan ska utrustningen återlämnas inom sju dagar. Om datorn inte återlämnas inom ramen för 
denna tid faktureras din vårdnadshavare marknadsvärdet på datorn.  
 
Datorn ska återlämnas i gott skick, följande punkter kontrolleras: 

 Utrustning - datorn lämnas med strömadapter. 
 Uppstart - kontroll kommer att göras vad gäller inloggning, ström, skärm och DVD-spelare. 
 Chassi – Datorn får inte vara skadad med bucklor, sprickor, saknade luckor, saknade 

tangenter, skadade gångjärn, spår av klistermärken eller pennstreck.  
 Andra uppenbara skador. 

Återlämnas datorn skadad görs en bedömning om oaktsamhet, se ovan.  
 
När du slutar efter dina tre år på skolan har du möjlighet att köpa ut din dator till en 
kostnad av datorns marknadsvärde.  
 

 
1. Maxtak för ersättningsbelopp av dator  

 

 
 

2. Rutin för stöldanmälan av dator  

 

Under första läsåret = marknadsvärde med ett maxtak på 3000 kr 

Under andra läsåret = marknadsvärde med ett maxtak på 2000 kr 

Under tredje läsåret = marknadsvärde med ett maxtak på 1000 kr 

1. Eleven hämtar blanketten ”Stöld av elevdator” på skolans expedition.  
2. Eleven kontaktar skolans IT-tekniker för datoruppgifter (modell, datornummer, serienummer) 

som fylls i blanketten. Blanketten lämnas till expeditionen som vidarebef. till skolans rektor. Elev 
får kopia av blanketten att ta med hem och använda vid polisanmälan.  

3. Skolans rektor tar kontakt med elevens vårdnadshavare. 
4. Vårdnadshavare gör polisanmälan.  Lämna kopia på polisanmälan till skolans expedition.  
5. Diskussion mellan elev, vårdnadshavare och skolans rektor för bedömning om du varit aktsam 

eller oaktsam. Denna bedömning bygger på uppgifterna i polisanmälan.  
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Kontrakt för lån av bärbar dator och tillgång till Karlshamns kommuns 
utbildningsnätverk 

Avtalet gäller för följande dator med tillbehör 
 

Datornummer …………………………………….. 
Tillbehör: Strömadapter 
 

 För elev som är omyndig skall även vårdnadshavare underteckna 
 Lånet gäller under tiden som eleven går på 7 – 9-skolan/Vägga Gymnasieskola 
 Utrustningen skall hanteras med aktsamhet och på beskrivet sätt (se avsnitt ”Hantering” 

och ”Användning”) 
 Vid förlust eller skada som inte täcks av försäkring kan elev eller vårdnadshavare bli 

ersättningsskyldig (se avsnitt ”Skada” och ”Förlust”) 
 Elev och vårdnadshavare har tagit del av skriften Nätsäkert och bekräftar det med 

underskrift. (Nätsäkert finns på skolornas hemsidor) 
 

I och med undertecknandet av avtalet förbinder sig bägge parter att följa detta. Samtidigt kvitterar 
eleven med sin underskrift mottagandet av dator. 

Eleven 

Jag har läst igenom Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns kommuns 
utbildningsnät, Nätsäkert och Nätsäkra regler. Jag har förstått innebörden. 
 
Elevens underskrift:  ______________________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Personnummer: ___________________________________________________________________________________________ 

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

Klass: _______________________________________________________________________________________________________   

Vårdnadshavare (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna godkänna avtalet) 

Jag/vi har läst igenom Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns kommuns 
utbildningsnät, Nätsäkert och Nätsäkra regler. Vi har diskuterat detta med eleven och lämnar vårt 
godkännande. 
 
Vårdnadshavarens underskrift:  _________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

 
Vårdnadshavarens underskrift:  _________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

 
 
Kontraktet upprättas i två exemplar: ett som lämnas in underskrivet till skolan av elev och 
målsman, och ett som behålls. 
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Kontrakt för lån av bärbar dator och tillgång till Karlshamns kommuns  
utbildningsnätverk 

 

Avtalet gäller för följande dator med tillbehör 
 

Datornummer …………………………………….. 
Tillbehör: Strömadapter 
 

 För elev som är omyndig skall även vårdnadshavare underteckna 
 Lånet gäller under tiden som eleven går på 7 – 9-skolan/Vägga Gymnasieskola 
 Utrustningen skall hanteras med aktsamhet och på beskrivet sätt (se avsnitt ”Hantering” 

och ”Användning”) 
 Vid förlust eller skada som inte täcks av försäkring kan elev eller vårdnadshavare bli 

ersättningsskyldig (se avsnitt ”Skada” och ”Förlust”) 
 Elev och vårdnadshavare har tagit del av skriften Nätsäkert och bekräftar det med 

underskrift. (Nätsäkert finns på skolornas hemsidor) 
 

I och med undertecknandet av avtalet förbinder sig bägge parter att följa detta. Samtidigt kvitterar 
eleven med sin underskrift mottagandet av dator. 

Eleven 

Jag har läst igenom Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns kommuns 
utbildningsnät, Nätsäkert och Nätsäkra regler. Jag har förstått innebörden. 
 
Elevens underskrift:  ______________________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Personnummer: ___________________________________________________________________________________________ 

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

Klass: _______________________________________________________________________________________________________   

Vårdnadshavare (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna godkänna avtalet) 

Jag/vi har läst igenom Avtal för lån av bärbar dator samt tillgång till Karlshamns kommuns 
utbildningsnät, Nätsäkert och Nätsäkra regler. Vi har diskuterat detta med eleven och lämnar vårt 
godkännande. 
 
Vårdnadshavarens underskrift:  _________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

 
Vårdnadshavarens underskrift:  _________________________________________________________________________  

Namnförtydligande:  ______________________________________________________________________________________  

Datum:  _____________________________________________________________________________________________________  

 
 
Kontraktet upprättas i två exemplar: ett som lämnas in underskrivet till skolan av elev och 
målsman, och ett som behålls. 

 


