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Avtal för lån av Chromebook  

Allmänt om detta avtal Följande text är ett nyttjandeavtal för Chromebook (nedan även 
kallad datorn) mellan Nordmalings kommun och elev vid Nordmalings skolor (för omyndig 
elev godkänns avtalet av vårdnadshavarna).  

Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom avtalet och bilagda regler 
samt skriver under att ni tillsammans tagit del av avtalet och reglerna samt godkänt 
detsamma. Det är en förutsättning för att du ska få låna en egen bärbar dator att använda i 
undervisningen. 

 Inledning  

Nordmalings kommun erbjuder dig som elev att disponera en personlig dator. Dator med 
fodral samt laddare får du låna under din tid som elev på skolan. Datorn är ett av dina 
läromedel och ett viktigt redskap för dina studier. Genom att underteckna detta avtal 
förbinder du dig att följa reglerna enligt nedan och är medveten om att skolan har rätt att 
återta lånedatorn om reglerna bryts eller stänga av dig från vissa tjänster.  

Vård av datorn  

Du ska vårda datorn och förvara den på ett ansvarsfullt sätt. Exempelvis innebär det att: 

• Datorn är stöldbegärlig egendom och därför krävs att du iakttar aktsamhet vid 
förvaring av datorn. 

• Du ansvarar för datorn och får aldrig lämna den utan uppsikt eller hantera den 
ovarsamt. 

• Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan 
varje dag. 

• Utomhus ska datorn alltid transporteras i medföljande fodral eller motsvarande. 
• Vid förflyttning inomhus rekommenderas att datorlocket är stängt för att minska 

risken för skador.  
• Datorn får ej förses med klistermärken och de märkningar som datorn är försedd 

med får ej tas bort. Överträdelse ses som skadegörelse. 
• Alla instruktioner som följer med datorn ska följas.  
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Datorns användning  

• Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad datorn får användas. Du 
ansvarar för att datorn är i användbart skick, d v s med laddade batterier när 
lektionen börjar.  

• Du får inte använda datorn till att kränka eller mobba andra personer.  
• Du ansvarar för att datorn inte används på ett sätt som strider mot gällande 

lagstiftning. 
•  Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte hanteras med 

datorn. 
• Du får inte heller med datorn besöka webbsidor med stötande eller kränkande 

innehåll om detta inte är överenskommet med en lärare som en del av 
undervisningen.  

• Datorn är ditt arbetsredskap och inte din privata dator. Det innebär att det är du som 
nyttjar den och inte din familj. 
 

 Fel, förlust eller stöld 

• Vid stöld eller förlust av datorn eller om fel uppstår ska du omedelbart anmäla detta 
till din mentor som i sin tur kontaktar IT-tekniker.  

• Vid stöld/förlust av dator kräver Nordmalings kommun att en polisanmälan görs. 
Vårdnadshavare ansvarar för att göra polisanmälan efter kontakt med mentor.  

• Om datorn skadas eller förloras avsiktligt eller av uppenbar oförsiktighet för vi en 
diskussion med  vårdnadshavaren om  ersättning på samma sätt som när skador 
tillfogats på andra av skolans materiella egendomar.  

 

Datum    Elevens personnummer  

_____________  ___________________ 

Undertecknas, elev   Namnförtydligande, elev  
 

________________________   ___________________________ 

 Undertecknas, vårdnadshavare  Namnförtydligande, vårdnadshavare  
 

_________________________ ____________________________ 


