Överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare/god man och
Sandvikens kommun om lån av dator läsåret 20/21
Inledning
Skolan lånar ut en dator med tillbehör till eleven. Datorn med tillbehör kallas nedan för utrustningen.
Syftet med lånet är att utrustningen skall ge eleven bättre möjligheter till meningsfulla studier,
förbättrade studieresultat, kreativare arbetsformer och större möjligheter i fortsatta studier och
yrkesliv.

Leverans
Utrustningen kvitteras ut då överenskommelsen är underskriven av respektive elev och, för den elev
som inte är myndig även av vårdnadshavare.

Vård och användning
Utrustningen får inte användas av någon annan än eleven under låneperioden.
Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt.
Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen med
beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig egendom. Utrustningen ska därför
vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning
t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material. Material som kan uppfattas som stötande
eller kränkande får inte finnas lagrat i utrustningen. Eleven får inte heller använda utrustningen till
att kränka eller mobba annan person. Vid misstankar om missbruk av utrustningen kan
stickprovskontroller genomföras för att säkerställa att överenskommelsen följs.

Fel, förlust eller stöld
I händelse av stöld eller förlust av utrustningen alternativt om fel uppstår skall eleven anmäla detta
till skolan. Vid stöld eller förlust av utrustningen ska polisanmälan göras av skolan i samråd med
eleven/vårdnadshavaren.

Försäkring
En allriskförsäkring finns tecknad av skolan vilken gäller både i skolan och på fritiden. Garantier och
försäkring gäller dygnet runt.
Försäkringsärenden är begränsade till två (2) ärenden på tre (3) år. Vid återkommande oaktsamhet
kan eleven förlora rätten att ta med sig datorn hem under en period.

Äganderätt
Utrustningen är Sandvikens kommuns egendom. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller
på annat sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan äventyras.

Överlåtelse av överenskommelse
Eleven får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt denna
överenskommelse.

Låneperiod
Denna överenskommelse gäller från det att eleverna erhållit utrustningen till dess att den återlämnas
till skolan. Överenskommelsen är bindande under hela låneperioden, om uppsägning enligt nedan
inte sker.

Service mm.
Skolan har rätt att vid behov få skälig tillgång till utrustningen för uppgradering av programvaror,
service, kontroll och underhåll. Stickprovskontroller kan förekomma.

Överenskommelsens upphörande
Skolan får säga upp överenskommelsen om eleven bryter mot bestämmelser enligt denna
överenskommelse eller slutar på skolan.
Om överenskommelsen upphör skall eleven återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget
ansvar till utav skolan angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid
leverans bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.
Om du som vårdnadshavare har tankar, synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta
kristina.johansson@edu.sandviken.se på Kunskapskontoret eller via kommunens växel 026-24 00 00.
Denna överenskommelse upprättas två exemplar av vilka skolan och eleven tar var sitt, genom din
underskrift bekräftar du att du har förstått, godkänt och följer överenskommelsens villkor.
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