Datum

Dator/enligt ovan mottagen och kvitteras härmed:
Elevens namnteckning
___________________________________

____________

Avtal

att disponera bärbar dator/Chromebook (CB) vid Sundsvalls gymnasium.

___________________
Personnummer

____________________________________
Namn och klass

_________________________
Datorns/ serienummer

•

Dator/CB med programvaror och tillbehör tillhör Sundsvalls gymnasium. Sundsvalls gymnasium äger rätt att när
som helst häva avtalet om disponering av dator, t ex vid missbruk av denna.

•

Om eleven slutar på Sundsvalls gymnasium ska den disponerade utrustningen omgående återlämnas. Skolan
erbjuder eleven att behålla utrustningen efter fullgjord studietid.

•

Datorutrustning som inte återlämnas eller lämnas in för ominstallation till Servicecenter IT inom avtalad tidsperiod
kommer att faktureras. Det gäller såväl hårdvara som installerade programlicenser.

•

Vid förlust eller stöld skall eleven ta kontakt med sin programadministratör för att upprätta polisanmälan. Har
anmälan redan gjorts måste en kopia på anmälan lämnas till programadministratören.

•

Datorn/CB ska förvaras, hanteras och transporteras så att den inte utsätts för onormalt slitage, skada eller stöldrisk.
Vid förvaring dagtid i skolans elevskåp skall säkerhetsklassat hänglås med nyckel användas, där så är möjligt.
Hänglås med kombinationsfunktion är inte godkända. Skåp med MasterLock™ omfattas inte av detta. Observera
att elevskåpen inte är säkerhetsskåp, dator får inte lämnas över natten eller över helger och lov i skåpet.
All datorutrustning är märkt med DNA + mikropunkter som kan spåras till ägaren.
Ingen åverkan får göras på dator/CB. Utrustningen med tillbehör får under inga omständigheter demonteras eller
dylikt.

•

•

Skolan kan begära ersättning enligt Skadeståndslagen 3 kap. 5§ om utrustningen eller tillbehör:
o
o
o
•
•

Skadas pga du varit oaktsam
Blir stulen
Tappas bort när du förvarat den på fel sätt

Om ditt digitala verktyg går sönder eller skadas av en uppenbar olyckshändelse står skolan för kostnaden.
Datorn/CB är elevens personliga och får inte lånas ut. Försäkring mot stöld eller förlust finns ej tecknat från
skolan mot leasingbolaget eller SSC-IT.

Skada eller förlust av lånad utrustning kan omfattas av er hemförsäkring. Kontrollera alltid vilka regler som gäller för
just ditt försäkringsbolag, då reglerna mellan de olika bolagen kan skifta. Skolan ställer inte något krav eller önskemål
på att låntagaren tecknar en hemförsäkring. Det är en frivillig åtgärd.
•

Vid utkvittering av IT-utrustning ska giltig skollegitimation visas.

Vi förbinder oss att följa reglerna för IT-användningen vid Sundsvalls gymnasium. Vi
har läst, accepterar och lovar att följa ovanstående regler och avtal.
Sundsvall den _________________________
_____________________________________
Elevens namnteckning

______________________________________________
Målsmans namnteckning

_____________________________________
Namnförtydligande

______________________________________________
Namnförtydligande

