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Utbildningsförvaltningen 2017-08-17 
Högavångsskolan  
 
 
Elevuppgifter:  

______________________            ________________          ________  
Elevens namn Personnummer              klass/årskurs 

 
 

Nummer: __________ 
 
Utrustning: ASUS Chromebook C202SA  (benämns i kontraktet som “enheten”) samt Laddare.  

 
 
 
Avtalad tidsperiod: Från och med undertecknande och utdelning till skolavslutningsdagen år 2020  
 
Parter: Mellan Högavångsskolan/utbildningsförvaltningen i Olofström och nedanstående 

elev/vårdnadshavare (låntagare) ingås härmed avtal angående lån av en Chromebook med 
möjlighet att använda enheten i och utanför skolans lokaler. 

 
 
Syfte: Att eleven har tillträde till enheten oavbrutet under avtalad tidsperiod. Syftet med detta lån är 

att enheten ska användas som ett läromedel/verktyg i undervisningen. Enheten får även 
användas för privat bruk under förutsättning att avtalets regler följs. 

 
 
Avtalstiden: Avtalstiden omfattar den tid som eleven är inskriven för studier vid Högavångsskolan  
 
 
Uppsägning av avtal: Högavångsskolan eller låntagare äger rätt att när som helst under avtalstiden säga upp 

avtalet. Utrustningen återlämnas då utan dröjsmål. 
 
 
Överlåtelse av avtal/ 
utrustning: Olofströms kommun äger utrustningen. Upprättat avtal,enhet och/eller laddare får inte 

överlämnas till någon annan juridisk eller fysisk person. 
 
 
Återlämning: Utrustning som kvitteras ut ska återlämnas till Högavångsskolan vid avtalsperiodens slut 

eller vid uppsägning av avtal i funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter utöver 
normalt slitage. Om utrustningen inte återlämnas kan låntagare bli ersättningsskyldig. 

 
Operativsystem: Installation av annat operativsystem än Chrome OS eller av skolan angivet är ej tillåtet.  
 
 
Förvaring av utrustning När eleven mottagit utrustningen ansvarar eleven för densamma.  

  Utrustningen  kan under dagtid förvaras i låsbart elevskåp. Annan tid förvaras utrustningen i  
  elevens hem eller på anvisad plats i skolan. 

 
 
Garanti: Enheten har två års garanti mot fabrikationsfel.  
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Utbildningsförvaltningen 2017-08-17 
Högavångsskolan  

 
 
 
 
Ordningsregler: Eleven har läst igenom bilaga 1, ORDNINGSREGLER FÖR CHROMEBOOK och godkänner 

den.  
 
 
Vid brott mot avtal: Se bilaga 1. Brott mot avtal/ordningsregler kan innebära att låntagare blir ersättningsskyldig 

eller att avtal sägs upp. 
 
 

Jag har läst igenom och godkänner detta avtal med de villkor, regler och bilagor som finns 
med i detta avtal. Genom underskrift godkänner jag också att personuppgifter lagras i 
skolans dataregister i enlighet med § 25 Personuppgiftslagen, PUL. Mer om PUL finns att 
läsa  på: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM 

 
 
 
Avtal om lån av  
elevdator: ______________ ______________

 
Datum Datum 

 
 

____________________________ ____________________________
 
Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift om  

omyndig elev 
 

   __________________________             ____________________________ 
 

Elevens namnförtydligande Vårdnadshavares namnförtydligande 
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Utbildningsförvaltningen 2017-08-17 
Högavångsskolan  
 
ORDNINGSREGLER FÖR CHROMEBOOK Bilaga 1 
 

● Enheten är personlig och får ej lånas ut, hyras ut eller säljas. 

● Enheten ska förvaras, transporteras och hanteras så att den inte utsätts för onormalt slitage, skada eller stöldrisk. 
Enheten får ej användas på platser eller i miljöer där den löper stor risk att ta skada. Enheten skall förvaras 
ihopfälld vid transport. Vid onormalt slitage/skada kan låntagare bli ersättningsskyldig. 

● Det är inte tillåtet att lämna ut kontonamn och/eller lösenord (Förutom vid behov av support/hjälp och då till 
ansvarig personal) 

● Eleven har administratörsrättigheter på enheten. Detta innebär ett stort ansvar. Till alla programvaror/applikationer 
som av eleven/vårdnadshavaren själv installeras måste finnas licenser (om detta krävs) som eleven/målsman 
äger. Licenser skall på anmodan kunna visas upp. 

● Personal på skolan har rätt att med omedelbar verkan hämta in en enhet för stickprovskontroll. Sådana kontroller 
kommer att göras med jämna mellanrum. 

● Installation av annat operativsystem än Chrome OS eller annan manipulation av enheten är ej tillåten. Det gör 
chromebooken sårbar för virus och andra typer av säkerhetsintrång och i de flesta fall obrukbar.  

● Eleven ansvarar för att enheten inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, t.ex. genom 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material, kränkningar eller mobbing. Högavångsskolans värdegrund och 
förhållningsregler gäller även på nätet. Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten 
programvara/ upphovsrättsligt skyddat material medför ett personligt ansvar gentemot licensgivare/upphovsman. 

● Om enheten saknas, försvinner eller misstänks vara stulen ska låntagare snarast kontakta skolan så att enheten 
kan spärras. 

Om elev använder enheten under lektionstid på ej avsett eller av läraren anvisat sätt eller på annat sätt bryter mot detta 
avtal kan följderna bli något av följande: 

 

* Användarmöjligheter på enheten dras in/begränsas på enheten (exempelvis ej tillgång till vissa sidor på nätet) 
* enheten får ej tas med hem 
* enheten beslagtas under viss period 
*Eleven mister sin rätt att disponera enheten 
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