
 

1 
 

 

Fyll ut nedenfor med tydelige blokkbokstaver: 

 

Elevens navn: ______________________________ Klasse: ______ Skole: ______________________ 

Avtale om utlån av pc til elever på 7.-10. trinn i Færder-skolen 

Elev og foresatte må fylle ut og skrive under på denne avtalen i to eksemplarer før eleven får utdelt 

sin maskin. Vi ønsker, med godkjenning fra foresatte, at datamaskinen skal bli med eleven hjem hver 

dag. 

1. Du skal ikke spille, høre på musikk, chatte eller surfe fritt på Internett i skoletida uten at dette er 

avtalt med lærer. 

2. Du skal ikke bruke andres maskin eller brukerkonto. Du skal heller ikke oppgi passordet ditt til 

andre. Du står ansvarlig for all aktivitet på din egen brukerkonto. 

3. Du skal ikke endre på oppsettet på maskinen, eller laste ned/installere programvare eller andre 

filer enn det som brukes til skolearbeid og du har avtalt med lærer. 

4. Du skal ikke laste ned, lese, oppbevare eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig eller krenkende 

materiale, og/eller materiale som er i strid med norsk lov. Du skal ikke besøke gamblingsider eller 

drive med pengespill på Internett. Du og dine foresatte er ansvarlige for krav av rettslig og 

økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten 

tillatelse. 

5. Du skal ikke oppgi eget navn, adresse, telefonnummer, bilder eller andre personlige opplysninger 

til nettsteder uten avtale med lærer. Du skal heller ikke legge ut noe på Internett om andre 

personer uten avtale med lærer. 

6. Skolen kan gjennomføre elektroniske overvåkingstiltak i undervisningstiden og ved prøver, 

tentamener og eksamener der datautstyr brukes som hjelpemiddel. Bruk av ikke-tillatte 

hjelpemidler og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. 

Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er ditt eget produkt. 

7. Skolen kan når som helst be om å få tilbake pc-en av tekniske eller praktiske årsaker. 

8. Må pc-en reinstalleres, vil filer som er lagret lokalt på maskinen gå tapt. Du må selv sørge for å ta 

kopier da kommunen ikke tar ansvar for disse. 

9. Brudd på IKT-reglementet kan føre til at du mister retten til å bruke skolens datamaskiner, utstyr, 

programvare og/eller nettverk for en periode. Det kan også få konsekvenser for din karakter i 

orden og/eller atferd. 

10. Du og dine foresatte har ansvar for maskinen og tilbehør så lenge du er elev i Færder-skolen. Den 

er ditt arbeidsverktøy, og dersom den ødelegges eller blir borte, har dere erstatningsansvar for 

maskinen og tilbehør, jfr. lov om skadeserstatning §1-1 og 1-2. Samme lov begrenser også et 

eventuelt erstatningsbeløp til maks 5000 kroner.  

11. Du tar med maskinen hjem etter endt skoledag og tar den med ferdig oppladet neste skoledag. 

Leveres maskinen med beskyttelsesdeksel, skal det brukes til/fra skolen. Drikkeflaske må 

oppbevares separat fra pc-en. 

12. Maskinen er skolens eiendom og skal ikke tusjes eller tegnes på eller utstyres med klistremerker. 

Unntak: enkle avtagbare klistremerker med navn eller tegn for å kjenne igjen pc-en. 

13. All bruk av skolens datamaskiner, datautstyr, programvare, læringsplattform, server og nettverk 

skal skje i henhold til denne avtalen.  
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Dato: ________________    

Eleven kan ta med seg datamaskinen hjem (kryss av):  JA  NEI 

Vi har lest og akseptert Avtale om utlån av pc til elever på 7.-10. trinn i Færder-skolen (side 1 og 2). 

 Navn med blokkbokstaver: Signatur: 

Foresatte 1:  
 
 

 

Ev. foresatte 2:  
 
 

 

Elev (bare 
signatur): 

 
 
 

 


