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Regler  för  In  av  elevdator  2022

JENSEN iiill y  siua elever de Msta möjliga firutsamxivigarna till sin utbildriirB idet %år idag digitala stöd som både
xmderlättar och firdjupar uridervisnirigeu. På JENSENfår varje e1ev digitalt stM iforvyi av eri 1ånedator av modellen
Chromebook OC/? ett elevkouto iGoogle G Suite for Edrication. JENSEN har tagit fram följande rrg,ler för lån aii dator:

1. Eleven lånar aatorn &ånJENSEN, dvs datorn ärJENSENs egendom. Den ska omedelbart lämnas
tillbaka till JENSEN antingen

*  vid  lån  periodens  slut,

@ om  eleven  inte  längre  är inskriven  som  elev,  eller

*  omJENSEN av andra skäl behöver disponera om dator resurserna.

2. Datorn är avsedd tör elevens eget bruk. Eleven Eår inte Ina ut, hyra ut, sQa, pantsätta eller P;l aiu'iat
s;itt  överlåta  datorn.

3. Eleven är skylaig att omgående anmäla f8r1ust, skador eller fael på datorn till JENSEN. Eleven kan bli
ers:ättningsskyldig  f'ör reparation  eller  återanskaEFning,  enligt  skadeståndsrätts1iga  regler,  om  eleven  har

varit  vållande  eller  f25rsum1ig  när  skadan  uppstod.  DMör  kommer  omständigheterna  i varje  enskilt  fall

utredas.

Vid  lrlust  av aatorn  eller  skada  som  inte  går  att  reparera  Ur  en kosmad  understigande  datorns  värde

kornmerJENSEN vfö beräkning av ersättningsbeloppet att utgå f'rån kostnaden Ur att återanskafFa och
göra  i ordning  aatorn för  undervisning.  Maxbeloppet  för  detta  uppgår  läsåret  2022/23  till  3000  kr.

Vid  andra  skador  kommer  skolan  utgå  &ån  ett  ersättningsbelopp  som  motsvarar  den  faktiska

kostnaden  mea  ett  maföelopp  om  3000  kr.

Eleven  liar  ansvar  f'ör  laddaren  till  datorn  som  kommer  med  datorn.  Bomappad  laddare  har  eleven  ett

eget  ansvar  att införskaffa  en ny.  Kontakta  rförmsta  lärare  om  l'ijJp  för  att ta Fram rätt  laddar  modell  till

datorn.

I de fall  eleven  blir  ersättningsskyldig  kommer  faktura  att skickas  till  elevens  vårdnadshavare  i

egenskap  av ekonorniskt  ansvarig  lr  eleven  &am  tills  aess att eleven  är myndig  samt  flyttat  tin  eget

boende.

4. Det  är lämpligt  att eleven  ser över  om  hemförsäkringen  täcker  lånad  egendom.  Det  är dock  inget

krav.

5. JENSEN förbehåller sig rätten att dela ut en begagnad dator tillika dator av annan moaell som
ersättningsdator  vid  f8r1ust  eller  reparation  av dator.

6. Eleven ska ha uppsikt över datom så att inte n%on obehörig kan ta aen. Om eleven inte kan ha
uppsikt  över  datorn  ska den  lrvaras  på ett  säkert  s:itt,  det  gäller  även  den  tid  datorn  f"örvaras  i hemmet
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samt på v:%' till och &ån skolan.

7.  Eleven  ansvarar  personligen  för  den  Iföaae  datorn  och  är skyldig  att vara  aktsam  om  den.  Aktsarnhet

innebär  bl.a.  att:

a. Dryck  och  mat  ska inte  lrtäras  i närheten  av Datorn.

b. Datorn  ska f8rvaras  och  användas  i betryggat  avstföd  Eråri levande  ljus,  andra  mycket  varma

f"öretnål  samt  kra'ftiga  magnetiska  f'ffi.  Vidare  får  Datorn  enaast  användas  och  törvaras  i sådan

tniljö  där  det  inte  f'öreligger  risk  'Thr fuktskador.

c. När  Datorn  anv:inds  ska den  vara  placerad  på ett  stadigt  underlag  f8r  att rninimera  riskerna  att

den  tappas  eller  skadas på annat  sätt. Detta  gäller  även  då Datorn  inte  används.

d.  Datorn  ska a&id  flyttas  och  törvaras  i ändarnålsenlig  väska/fodral.  Om  Datorn  är försedd  med

ett  skyddande  skal ska det a&id  sitta  på Datom.  Datorn  måste  alltid  CörElyttas med  skärmen

stängd/nedvikt.  När  Datorn  förElyttas  eller  törvaras  ska Eleven  a&id  säkerställa  att det  inte

&religger  risk  Eör att  Datorn  utsätts  tör  yttre  påverkan  som  kan  innebära  skada (t.ex.  tryck

&ån  böcker  som  resukerar  i att skärmen  spricker,  att någon  sutter  sig  på väskan  som  Datorn

Urvaras i, det ligger n%ot vasst f8remå1 och skadar/repar Datorn).

e. Innan  skärmen  stängs/viks  ned  ska kontroll  göras  så att det  6nns  några  lösa &remål  (pennor,

gem,  suddgummi  etc.) på tangentboraet  som  kan  skada  skärmen.

E. När Datorn kopplas till laadaren är aet viktigt att uppmärksamrna att kabeln inte placeras P;l
sMant  sätt  att  förbipasserande  riskerar  att dra med  sig Datorn  när  de passerar

g.  Se till  att datorn  laddas  kontinuerligt  genom  att  använda  batteriladdaren  varje  gfög  du har

ti%ång till ett eluttag.

8. Elevens  G Suite-konto  år personligt.  Eleven  ar  inte  Iföa  ut  eller  medvetet  avslöja  lösenordet.  Otillåten

tillgång  och  användning  av andras  konton  är inte  tillåtet.

9. SamMllets  lagar  g:iller  :även för  elevdator  och  elevkonto.  Datorn  ar  aldrig  användas  på ett sätt som

strider  mot  gällande  lagstiftning,  t.ex.  genom  nedlaaaning  av upphovsrättsskyadat  material,  olagligt

innehåll,  hackning,  skadegörelse  mm.

10. När  datorn  lämnas  tillbaka  ska den  vara  iursprungligt  skick  med  unaantag  tör  normak  slitage.

11. JENSEN har rutt att kontrollera innehållet i OCl] användningen av datorn.

12. Eleven har rätt att tacka nej till eföjudande om att låna en dator från JENSEN men då måste
e1ev/vårdnaasliavare  tyaligt  törUara  hur  eleven  ska tillgodogöra  sig utbildningen  på annat  sätt.

1996
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Vi  har  tagit  del  av  regler  för  lån  av  elevaator

(tas med  och  lämnas  in  vid  utkvittering  av  lånedatorn)

Datum Elevens  personnummer

Elevens  unaerskrif't  och namnförtyaligande

Vårdnadshavare  underskrif'ter  och namnf"örtydligande


