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Detta är ett avtal om lån av studiedator med möjlighet att använda datorn till skolarbete
även utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till
såväl en bärbar dator, som till skolans nätverk för denna dator. Datorn är ett av dina
läromedel och ett viktigt redskap för dina studier.
Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare har läst, förstått och accepterat
villkoren för lån av bärbar studiedator vid HTS samt att ni undertecknar på medföljande
blankett. Detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar dator.
Allmänna regler
Hässleholms kommuns IT-policy för anställda – Användning av IT i Hässleholms
kommun – gäller också för dig som elev på HTS.
Datorn är i första hand ett studieverktyg; den är alltså avsedd för skolarbete.
I skolans olika lärsituationer ska du följa lärarens instruktioner om hur och till vad du
får använda datorn – datorn ska alltid finnas tillgänglig i skolan.
Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör
inlärningsmiljön har lärare eller annan representant för skolan rätt att återta datorn.
Vid upprepade förseelser kommer en utredning att göras av ansvarig skolledare
tillsammans med elevens mentor där, som en del i utredningen, också elevens
vårdnadshavare kontaktas.
Ägandeförhållande
• Datorn med tillhörande utrustning är Hässleholms Tekniska Skolas egendom.
• Eleven får låna datorn under sin studietid på skolan.
• Datorn med tillhörande utrustning ska återlämnas till skolan efter avslutad
utbildning. Detta gäller också vid ett eventuellt studieuppehåll eller vid tidigare
avslutade studier.
• Vid återlämnandet ska datorn med tillhörande utrustning vara i samma skick
som när de utkvitterades med undantag för normalt slitage.
• Erbjudande om utköp av lånedatorn sker i slutet av åk 3 eller vid tidigare
avslutade studier - Se sid 3 i detta avtal.

Användning
• Datorn är i första hand till för att användas som ett hjälpmedel för studierna och
ska därför alltid finnas tillgänglig i skolan.
• Under lektionstid ska datorn användas till skolarbete och du ska alltid följa
lärares eller annan skolpersonals instruktioner för hur och till vad du får använda
datorn.
• Spel och/eller annan användning av datorn som läraren inte godkänner, är inte
tillåtet, inte heller annan användning som kan störa andra elever.
• Datorn levereras förkonfigurerad (anpassad) till dina studier. All form av
ändringar av förkonfiguration av t ex nätverksinställningar och användarkonton
är inte tillåten.
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Om du behöver göra ändringar eller installera nya program ska kontakt tas med
skolans IT-elevansvarig för att få hjälp med detta.
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Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvaraeller upphovsrättsligt skyddat material kan medföra ett personligt ansvar
gentemot licensgivare eller upphovsman.
Användning av datorn får inte strida mot gällande lagstiftning, vedertagna
demokratiska värden, god sed och goda etiska normer. Informationens innehåll
ska följa Hässleholms kommuns IT-policy.
Om du missbrukar den lånade datorn eller skolans nätverk, kan du få lämna
tillbaka datorn och stängas av från nätverket.
Alla incidenter som bryter mot gällande lagstiftning kommer att polisanmälas.

Förvaring och hantering
• Under skoldagen ska datorn förvaras under uppsikt, vara inlåst i elevskåpet eller
förvaras i skolans säkerhetsskåp när den inte används.
Möjligheter till förvaring i ett säkerhetsskåp kommer att erbjudas.
• Datorn får inte förvaras i elevskåpet under kvällar, nätter, lediga dagar eller
helger. Se ”Policy för elevskåp”.
• Om du väljer att ta hem datorn efter skoltid rekommenderar vi att din
vårdnadshavare har gällande försäkring, där försäkringsskydd för datorn ingår.
• Datorn är personlig och det är inte tillåtet att låna ut datorn eller
inloggningsuppgifter till någon annan person.
• Det är inte tillåtet att försöka komma över någon annans inloggningsuppgifter,
dator eller andra IT-resurser på skolans nätverk som användaren inte har
tillgång till.
• Eleven ansvarar själv för att dokument och skolarbeten är sparade på rätt ställe
där backup genomförs. I OneDrive eller Google-Drive.

Garanti och försäkringar
• Lånedatorn har garanti under tre års studier. Garantin täcker fabrikationsfel.
• Garantin täcker inte:
- olyckshändelser eller orsakad skada.
- onormalt slitage eller om du varit vårdslös med datorn.
• Går datorn sönder, blir stulen eller om andra problem uppstår ska detta
skyndsamt rapporteras till IT-elevansvarig.
• Det är skolans IT-personal och/eller datorleverantör som avgör vad som är
garantireperation.
• Vid fråga om ersättningsskyldighet för dig som låntagare kommer skolan att
erbjuda ett möte där du ges möjlighet att redogöra för din hantering av datorn
och om normal aktsamhet har iakttagits. Därefter fastställs ansvarsfördelning och
eventuella ersättningsanspråk.
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Ersättning för skadad/förstörd dator
Låntagaren ansvarar för skada/förlust av utrustningen som orsakas av felaktig
förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande.
Eleven kan bli ersättningsskyldig för reparation eller återanskaffning, om eleven har
varit vållande eller försumlig när skadan/förlusten uppstod. Därför kommer
omständigheterna i varje enskilt fall utredas.
Vid total skada eller förlust av datorn kommer skolan, vid beräkning av
ersättningsbeloppet, att utgå från kostnaden för att återanskaffa och installera datorn.
Vid andra skador kommer skolan utgå från ett ersättningsbelopp som motsvarar den
faktiska kostnaden.
I händelse av skada, stöld eller förlust av utrustningen skall låntagaren anmäla detta till
skolan.
* Skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen: Skadeståndslagen 2:1: "Den som uppsåtligen
eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Även barn kan
bli skadeståndsskyldiga enligt denna paragraf. Enligt Skadeståndslagen 2:4: barn (under 18
år) ska ersätta skadan i den mån det är skäligt

Erbjudande om utköp av dator
Erbjudande om utköp av lånedator med tillhörande utrustning kommer att lämnas till
dig under vårterminen i åk 3. Vid tidigare avslutade studier kommer också ett
erbjudande om utköp ske med ett utköpspris enligt avskrivning enligt ovanstående
tabell. Om utköp accepteras kommer myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev
debiteras. Vid utköpet kommer ingen programvara att följa med förutom
operativsystemet.
Felanmälan
• Om du upptäcker skador eller fel på datorn och tillhörande utrustning ska du
omedelbart lämna in dessa till IT-elevansvarig på skolan.
”Skolan gör ingen form av backup av information på datorn i samband med att du
lämnar in den för genomsyn eller reparation. Du ansvarar själv för ev. backuper”

Avtals- och policyblankett
För att du ska få tillgång till en lånedator på HTS är det viktigt att du och din vårdnadshavare godkänner avtalet på medföljande blankett ”Avtals- och policyblankett”.

