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Kontrakt för elevers personliga dator/iPad/chromebook 
Kontrakt för lån av personlig dator/iPad/chromebook (enhet) – överenskommelse mellan 
elev, i förekommande fall även vårdnadshavare, och Alléskolan. 
 
Elev namn:   ____________________________________ 
 
Personnummer:  ____________________________________ 
 
Klass:                                         _____________________________________  
 

 
Bakgrund 
Alléskolan vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik 

används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan får elever 

disponera en personlig enhet. Enheten är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet 

under hela utbildningen. 

Genom att underteckna detta kontrakt förbinder du dig att följa innehållet i detta kontrakt 
och även följa skolans IT-regler. Skolan har rätt att återta låneenheten eller stänga av dig 
från vissa tjänster om reglerna bryts. 
 
Leverans 
Enheten kan hämtas ut först när kontraktet är underskrivet av dig och, i förekommande fall, 
din vårdnadshavare. 
 
Din personliga enhet 
Du förbinder dig att använda enheten på ett sådant sätt att den, med undantag från 
normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas alternativt att du erbjuds 
köp. Detta gäller även de tillbehör som du disponerar. 
 
Enheten ska alltid tas med fulladdad till skolan varje dag. 
 
Enheten är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Du 
ansvarar för enheten, med tillbehör, under hela lånetiden. Det innebär att utrustningen ska 
hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt och säkert sätt. 
 
Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat sätt överlåtas eller disponeras av någon annan 
än dig.  Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som kan 
betraktas strida mot skolans värdegrund eller övrig gällande lagstiftning. 
 
Alléskolan har rätt att göra kontinuerliga och slumpmässiga kontroller av de utlånade 
enheterna för att säkerställa att de vårdas och används så som överenskommits. Du bör 
vara medveten om att skolan då har tillgång till allt innehåll som lagras på din enhet. 

http://www.alleskolan.eu/
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Låneperiod 
Kontraktet gäller från och med undertecknandet till dess att du går ut från Alléskolan, 
avbryter din utbildning, gör studieuppehåll, skrivs ut från Alléskolan innan du har fullföljt 
utbildningen eller att skolan säger upp kontraktet. Det är bindande under hela 
låneperioden, om inte uppsägning sker. Du får inte överlåta eller pantsätta dina rättigheter 
och/eller skyldigheter enligt detta avtal. 
 
Efter låneperiodens utgång ska du lämna tillbaka enheten och övrig tillhörande utrustning.  
 
I leverans av enhet medföljer följande: 
 
iPad:  iPad 2017 med laddare. (emballaget behöver inte lämnas tillbaka) 

Dator: Dell Latitude E5480 med tillhörande laddare. 

Chromebook: HP 11 G4 med laddare. 

Tangentbord 

 
Förvaring och lånevillkor 
Du har totalansvar vad gäller enheten och dess utrustning. Under låneperioden krävs att du 
iakttar normal aktsamhet vid förvaring av enheten med anledning av att den är att betrakta 
som stöldbegärlig egendom. Enheten är ditt ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt eller 
hanteras ovarsamt. 
 
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi  att du efter skoldagens slut tar hem enheten för 
förvaring. Under alla lovdagar ska du förvara enheten hemma. 
 
Skada på enheten, förlust av enheten, support 
Vid skada eller förlust av enheten där det tydligt framgår att du har varit oaktsam eller 
påtagligt ouppmärksam svarar du för ersättning av enheten enligt faktisk kostnad. 
Du får då tillgång till en likvärdig enhet, under reparationstiden eller som alternativ om din 
enhet inte kan repareras. Bedömning av eventuell oaktsamhet görs av IKT-enheten. Skada 
eller förlust som beror på olyckshändelse och där du har följt gällande regler innebär att du 
inte krävs på ersättning. Även då får du tillgång till en likvärdig enhet.  
 
Alléskolan kommer inte byta ut skadade eller förlustanmälda iPad tangentbord eller iPad 
och PC laddare under studietiden. Däremot kommer vi erbjuda er att köpa dessa tillbehör 
till inköpspris. Betalning sker via Swish. 
 
När du behöver support för att använda enheten vänder du dig i första hand till din lärare. 
Om tekniskt supportbehov kvarstår kontaktas IKT-enheten.  
 
Om du inte följer kontraktet 
Om du som elev inte följer det här kontraktet avgör din rektor vilka åtgärder som är 
lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling 
görs alltid en polisanmälan. 
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Reparation/ingrepp 
Du får inte själv reparera, förändra eller göra annan åverkan på din enhet. Du får inte heller 
märka enheten enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av enheten.  Fel anmäler 
du till IKT-enheten och registrerar i skolans ärendehanteringssystem. 
 
Installation av programvara 
Du ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad 
programvara på enheten. Skolan kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns 
installerade på din enhet. Det är också förbjudet att kopiera programvara från enheten till 
andra enheter (t.ex. privata) om inte skolan har gett tillstånd till detta. 
 
Säkerhetskopiering och lagring av data 
Du är skyldig att säkerhetskopiera digitalt innehåll (inte programvara), som är väsentligt för 
dig och ditt arbete, för att säkerställa att oavsiktligt raderad data på enhetens lokala 
hårddisk enkelt kan återställas. Säkerhetskopiering kan ske på digitalt media. Skolan 
rekommenderar att du använder den externa molntjänsten G-drive (G-suite) eller vår egen 
molntjänst Filr och lärplattformen PingPong. Om du sparar på annan extern media, t.ex. 
USB-minne, CD/DVD, eller  lagringstjänster utöver dem som nämnts, kan inte skolan hjälpa 
dig med återställning.   
 
Utköp av enhet 
Efter låneperioden, i samband med avslutande studier åk3, kommer du att erbjudas köp av 
din personliga enhet. 
 
 
 
________________________  __________________________ _______________________ 
Ort och datum           Ort och datum                   Ort och datum 
 
________________________  _________________________  ________________________ 
Namnteckning elev    Namnteckning vårdnadshavare      Namnteckning vårdnadshavare 

 

________________________  _________________________  ________________________ 
Namnförtydligande             Namnförtydligande                   Namnförtydligande  

 

____________________________ 
Ort och datum 
 

____________________________ 
Susan Clefjord, IKT-chef 
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