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Kontrakt för lån av personlig skoldator, Ängelholms kommun 
Detta kontrakt avser följande utrustning: dator med originalkartong, 
strömadapter, förlängningssladd, anslutning till laddare (så kallad duckhead) och 
förvaringsfodral. Datorn är ett arbetsredskap som är avsett för skolarbete. 
Jag förbinder mig att följa detta kontrakt. Det innebär att jag: 

 alltid tar med datorn till skolan och ser till att den är uppdaterad och funktionsduglig på lektionerna 

 har ett personligt ansvar för datorn och ser till så att den hanteras på ett varsamt sätt 

 förvarar datorn på ett ändamålsenligt och säkert sätt och har den under uppsikt eller inlåst i säkert  

förvar under skoldagen 

 tar hem datorn efter skoldagens slut samt vid lov/ledighet för förvaring och laddning 

 vid kontakt med andra personer via Internet följer de Netikettsregler som Skolverket rekommenderar 

och uppträder på ett sätt som är värdigt Ängelholms kommun 

 använder datorn som ett arbetsredskap i skolarbete under hela min utbildningsperiod 

 följer gällande lagstiftning och endast använder program och tjänster som jag har rätt till 

 genast anmäler skador eller fel till skolans IKT-center enligt gällande rutiner 

 ansvarar själv för det som lagras i datorn och kontinuerligt säkerhetskopierar mina arbeten till 

Drivemappen i G-svit 

 kontinuerligt uppdaterar program och system 

 förstår att uppsåtligt slarv eller missbruk enligt punkterna ovan kan leda till att jag mister rätten till 

lånedator eller att ta med datorn hem 

 har tagit del av alla punkter i detta dokument  
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Företrädare för kommunen: Kate Paulsson 
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Kontrakt för lån av personlig skoldator, Ängelholms kommun 
Hösten 2011 tog Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun beslut om att alla elever från 
grundskolans årskurs 1 skall ha tillgång till en dator som arbetsredskap senast hösterminen 2014. 
Kommunen gör denna satsning mot alla våra skolformer för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer 
som finns i skolans styrdokument och för att ge alla barn och ungdomar en grundläggande digital 
kompetens.  

Ängelholms kommun erbjuder eleverna genom lån att disponera en bärbar dator under sin studietid. 
Datorn skall ses som elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. 

För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare har 
undertecknat och accepterat villkoren detta låneavtal.  

1. Ansvar för datorn 
Datorn är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och i hemmet. Eleven ansvarar för 
den utlämnade datorn med tillbehör under hela lånetiden. Eleven förbinder sig att hantera och använda 
datorn på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den 
återlämnas. Vid återlämnande av datorn skall den lämnas i den kartong som den levererades i tillsammans 
med strömadapter, förlängningssladd och anslutning till laddare (sk duckhead). 

Om datorn förses med klistermärken ska dessa gå att ta bort fullständigt och datorn ska vara ren från 
dessa då den återlämnas. 

Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev som det 
här kontraktet gäller.  

Ängelholms kommun kan göra kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av de utlånade datorerna för 
att kontrollera att de vårdas och används så som överenskommits. Eleven skall vara medveten om att 
skolans systemadministratör då har tillgång till allt innehåll som lagras på datorn. 

2. Förvaring av datorn under skoltid 
Under låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring av datorn med anledning av 
att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Datorn är elevens ansvar och får aldrig lämnas utan 
uppsikt. Då eleven inte använder datorn eller har den under uppsikt under skoldagen skall den förvaras 
inlåst i säkert förvar.  

3. Laddning, uppdatering, säkerhetskopiering och lagring av data 
Eleven skall ta hem datorn efter skoltid och under lov/ledighet. När datorn inte används och speciellt 
vid transport skall detta ske i det tillhörande fodral som eleven får vid utlämning av dator, eller med en 
personlig väska av samma kvalitet.  

För den dagliga undervisningen är det viktigt att datorn är funktionsduglig på lektionerna. Därför skall 
datorns batteri vara fulladdat vid skoldagens början. Laddarsladden är ömtålig och bör stanna hemma. 

Det är viktigt att eleven regelbundet kör program- och systemuppdateringar så att de program och 
system som behövs för skolarbetet fungerar. 

Eleven är skyldig att kontinuerligt säkerhetskopiera sitt arbete (inte programvara). Om datorns 
programvara behöver återställas kommer allt som sparats på lokal hårddisk att raderas.  

Försäkringen täcker ej förlorad data på datorn.  

Säkerhetskopiering kan ske på Drivemappen i G-Svit, skolornas lärplattform Fronter (Mitt arkiv) eller 
med andra digitala medier, exempelvis USB-minne eller annan lagringstjänst 

 

  



4. Kontakt via Internet 
Internet gör det möjligt att kommunicera och utbyta information med människor och institutioner över 
hela världen. Eleven skall vid kontakt med andra personer via Internet uppträda på ett sätt som är 
värdigt Ängelholms kommun. Det innebär att eleven skall: 

• Använda ett vårdat språk 

• Visa respekt för andra människor 

• Respektera alla former av upphovsrätt 

5. Installation av programvara, gällande lagstiftning 
Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras programvara som bryter mot gällande 
lagstiftning (exempelvis upphovsrättslagen) eller äventyrar säkerheten på datorn. Skolans 
systemadministratör kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på elevens 
dator. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra 
datorer (t.ex. hemma) om inte skolans IKT-pedagog eller företrädare för kommunen har gett tillstånd 
till detta. 

6. Vid stöld, skada eller fel på datorn 
Vid fel eller skador på datorn skall eleven så snart som möjligt ta kontakt med skolans system-
administratör för att anmäla skada/fel på datorn. Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra 
annan åverkan på sin dator.   

Vid skador/fel på datorn som inte kan åtgärdas på plats skall eleven fylla i en incidentrapport där eleven 
förklarar vad som är fel på datorn och när/hur skadan uppstod. Eleven blir erbjuden en lånedator om 
datorn behöver skickas iväg för reparation.  

Vid upprepade skador på datorn kan eleven bli nekad att ta med sin dator hem.  

Om ett fel uppstår kommer kommunens leverantör att kontrollera om felet är ett garantiärende eller 
inte. Datorn omfattas av garanti och försäkring som täcker vissa skador som uppkommer till följd av 
olycksfall, stöld och rån. Vid förlust av datorn ska eleven snarast göra en polisanmälan, och överlämna 
kopia av denna till skolan. Vid upprepade skador eller förlust av dator kommer eleven att få redogöra 
för händelseförloppet för rektor. 

I undantagsfall kan elev som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada på, eller förlust av dator, bli 
ersättningsskyldig till kommunen. 

7. Låneperiod 
Avtalet gäller från och med undertecknandet fram till det att eleven slutar på Ängelholms 
Gymnasieskola, avbryter sin utbildning eller om Ängelholms kommun säger upp avtalet. 

Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Eleven får inte låna ut eller låta 
andra disponera sin dator.  

Om avtalet sägs upp från låntagare och/eller Ängelholms kommun, skall dokumentet ”Uppsägelse av 
avtal” fyllas i och lämnas till skolan.  

Vid avslutande av studier (efter tre år) vid Ängelholms Gymnasieskola kommer eleven att erbjudas 
utköp av datorn. Kostnad för utköp av datorn beräknas utifrån en given uträkningsmodell. Information 
kring utköp av dator kommer att lämnas till elev/vårdnadshavare i god tid före låneperiodens slut. 

8. Om eleven inte följer kontraktet 
Om eleven inte följer det här kontraktet avgör rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda 
fallet. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan. 


