
 Sida 1 (2) 
           Lundellska skolan 

Låneavtal för personlig bärbar dator inom gymnasieskolan i Uppsala kommun 
 

§ 1 Allmänna förutsättningar 
Kommunala gymnasieskolan (nedan kallat skolan) använder datorn som pedagogiskt redskap och erbjuder 
därför skolans elever att genom lån disponera en bärbar dator (nedan kallad datorn) för sitt skolarbete. 
Datorn är personlig och får endast användas av den elev som kvitterat ut datorn. Om inte annat meddelas 
ska datorn finnas disponibel för undervisning och självstudier under skoldagen. För att elev ska få kvittera ut 
datorn krävs att eleven, och om eleven är omyndig dennes vårdnadshavare, undertecknat detta låneavtal 
samt accepterat för skolan gällande etikregler för datoranvändning (se sida 2). 
 

§ 2 Användning av lånedator - Elev är skyldig att handskas varsamt med datorn.  
Se närmare garanti och skadereglering §4 och §5. Datorn ska hållas under personlig uppsikt eller inlåst i 
därför avsett utrymme. Såväl dator som användaridentitet i skolans nätverk är personliga och får inte lånas 
eller lämnas ut till annan. Eleven ansvarar personligen för sin dator och för vad som utförs på nätverket med 
skolans användaridentitet. Förändringar, reparationer och uppdateringar av skolans programvara etc. får 
endast utföras av skolan eller av skolan anlitad part/leverantör. 
 

Byte av lösenord genomförs med hjälp av https://passwordportal.uppsala.se  
 

§ 3 Förvaring i avsett utrymme 
När datorn ej kan hållas under uppsikt av eleven ska den låsas in i ett för ändamålet avsedda utrymme som 
skolan informerat eleven om.  
 

§ 4 Garanti och ersättningsskyldighet 
Datorn omfattas av grundläggande garanti. Den grundläggande garantin omfattar material- och 
fabrikationsfel och för denna typ av skada uttas ingen kostnad. 
 

För kostnad som bedöms ha uppkommit till följd av stöld/förlust, oaktsamhet/vårdslöshet eller avsiktlig 
skadegörelse ansvarar elev eller omyndig elevs vårdnadshavare. Kostnaden storlek beror på skadans art vid 
reparation eller aktuellt avskrivningsvärde vid behov av datorbyte.  
 

Exempel på sådant som garantin inte täcker är skada som uppkommer vid transport till och från annan 
plats eller avsiktlig skadegörelse. Vid behov av datorbyte tillhandahåller skolan en ersättningsdator. 

 
§ 5 Skadehantering 
Om en elevs dator skadas eller av annan anledning inte fungerar som avsett, ska detta anmälas till skolans 
IT-avdelning inom 14 dagar från incidentdatum/upptäckt. Reparations-/åtgärdstiden ska normalt inte 
överstiga 14 dagar. I mån av tillgång, kan skolan lämna ut en lånedator under reparations-/åtgärdstiden.  
 

Backup: För att i förväg förhindra att skolarbete försvinner i samband med att en dator går sönder skall 
skolrelaterade uppgifter regelbundet sparas på den för eleven avsedda lagringsplatsen.  

 

§ 6 Brott mot låneavtalet 
Skolan har rätt att säga upp låneavtalet eller för viss tid omhänderta dator för den elev som inte följer 
gällande regler, se vidare § 7. Skolan polisanmäler regelmässigt alla misstankar om brott. 
 

§ 7 Uppsägning och återlämning 
Elev och vårdnadshavare förbinder sig att återlämna datorn vid uppsägning av låneavtalet. Inlämning ska 
ske senast en vecka efter det att avtalet sagts upp. Datorn ska senast återlämnas till skolan då eleven 
avslutar sin skolgång på skolan. Datorn ska återlämnas i användbart och av kommunens IT-avdelning 
godkänt skick. 
 

§ 8 Utköp av lånedator  
Efter examen kan eleven få möjlighet att köpa ut sin dator till ett marknadsvärdebaserat pris. Närmare 
information om detta ges i samband med eventuellt utköp. 
 
 

§ 9 Information från skolan 
På skolans hemsida, skolans intranet, lärplattformen med bl.a. kursrum och via skolans e-post meddelas 
information från skolan. Som elev förbinder man sig att hålla sig uppdaterad kring denna information.  



  Ellen Fries gymnasium 

Elev: __________________________________ Personnummer: __________________ Klass:________ 

ETIKREGLER FÖR LÅN AV DATOR OCH ANVÄNDNING AV NÄTVERK 
 
För att få tillgång till Uppsala kommuns (nedan kallad skolan) datatjänster måste du acceptera följande 
regler. Skolan (Uppsala kommun) tillhandahåller nätverk och uppkopplingar mot Internet. Enligt Uppsala 
kommuns ”Regler för användande av Internet och Uppsala kommuns intranät” gäller följande. 
 

 Det är bland annat inte tillåtet att:  
• förolämpa, förtala eller på annat sätt orsaka problem för personer, 
 verksamheter/organisationer eller företag 
• försöka få tillgång till information som man inte har behörighet till  
• göra massutskick som belastar nätverket  
• medverka till att sprida virus  
• försöka manipulera eller förstöra information  
• försöka dölja sin användaridentitet (utom när det är tillåtet)  
• ladda ner upphovsrättsskyddat material, till exempel musik, bilder och film. 
  

Om missbruk mot dessa regler uppdagas riskerar du och/eller skolan att utestängas från kommunens 
nätverk. Alla användare är därför skyldiga att respektera dessa etiska regler. 
Tillgång till skolans nätverk och Internet kräver personligt konto samt lösenord. Kontot får endast användas i 
skolarbetet och inte disponeras av andra. 
Du är personligen ansvarig för den aktivitet som utförs via ditt konto i skolans nätverk och på Internet. Det 
innebär att du tar ansvar för att inte: 
 

• Kränka andra personer, levande eller döda. 
• Hetsa mot folkgrupp 
• Sprida straffbar skildring såväl i text, bild eller ljud. 
• Kränka upphovsrättsliga lagar. 
• Bryta mot ev. tystnadsplikt. 
• Sprida datavirus eller liknande programkod. 
• Göra egna ingrepp i skolans nätverk genom att manipulera mjuk- eller hårdvara. 
• Könsdiskriminera 
• Sprida pornografi 
• Sprida annonser för varor eller tjänster såvida det inte uttryckligen ingår i undervisningen. 

 

Skolan tillhandahåller lagringsytor gemensamma och/eller personliga. Detta lagringsutrymme har ett 
begränsat utrymme som inte får överskridas. Lagringsytan är avsedd för skolarbete och det är därför inte 
tillåtet att spara film, musik, programvara eller annat om det inte uttryckligen rör skolarbetet. 
 

Som elev har du ansvaret att informera dig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra att Du blir 
ersättningsskyldig, skadeståndsskyldig eller dömd i domstol. Överträdelse kan innebära förlust av 
behörighet att nyttja din lånedator och skolans nätverk. 
 
Undertecknad elev och vårdnadshavare har tagit del av angivna etikregler för lån av dator och användning 
av nätverk (ovan) samt låneavtal (se baksida, särskilt §6, 4 och 9) och förbinder oss härmed att efterleva 
avtalets villkor. 
 
 
Uppsala den       /      - 20____ 
 
……………………………           ………………………………  

      Elevens underskrift                    Vårdnadshavarens underskrift       
 

……………………………           ………………………………  
Namnförtydligande   Namnförtydligande    


