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Avtal för lån av Chromebook  

Detta avtal gäller för lån av Chromebook (benämnd dator nedan) att använda 

i skolarbetet, både i skolan och hemma. Eleven kommer även att ha tillträde 

till skolans trådlösa nätverk.  

 

Ägandeförhållanden: 
 Datorn ägs av Mörbylånga kommun och eleven erbjuds att låna den 

under skolgången åk 4-9.  

 Datorn och dess utrustning får inte användas av någon annan än 

eleven i fråga. 

 Om eleven byter till en skola i en annan kommun eller friskola i 

kommunen, ska datorn återlämnas senast den dag eleven slutar. 

 

Användning 
 Datorn är till för att användas som ett hjälpmedel i studierna.  

 Datorn ska tas med till skolans lektioner. Läraren instruerar om hur 

och till vad datorn ska användas. 

 Datorn ska tas hem vid skoldagens slut för att laddas. 

 Datorn får inte förflyttas med uppfälld skärm.  

 I transport mellan skola och hem ska datorn förvaras i väska.  

 Användning av datorn får inte strida mot lagstiftning, demokratiska 

värden eller goda etiska normer. Eleven ska uppträda schysst på 

sociala medier och andra kommunikationsvägar.  

 Datorn och elevens Google-konto skyddas av elevens Google-

lösenord. Lösenordet får inte lämnas till någon annan.  

 

Förvaring och hantering 
 Under skoldagen ska datorn vara under uppsikt eller inlåst. Den ska 

förvaras hemma nattetid, samt under helger, lov och studiedagar.  

 Laddaren ska förvaras hemma. 

 Datorn och laddaren ska återlämnas i ursprungligt skick, bortsett från 

normalt slitage, när eleven slutar skolan. 

 

Felanmälan 
 Om datorn inte fungerar som den ska, sköter mentorn en felanmälan. 

 Om datorn försvunnit görs en förlustanmälan av mentorn. 

 

Avgift  
 Avgift kan tas ut vid skador genom oaktsamhet eller skadegörelse. 
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Om vårdnadshavarna inte accepterar detta avtal får eleven istället låna en 

dator under lektionstid. Den får inte tas med hem. 

 

Eleven och vårdnadshavare undertecknar avtalet och förbinder sig att följa 

detta fr.o.m. den dag utrustningen lämnas ut.  

 

 

Elev  
Jag har läst igenom ” Avtal för lån av Chromebook ”. Jag förstår innehållet 

och lovar att följa avtalets anvisningar. 

 

 

_________________________  ________________  

Ort och datum   Klass  

 

 

_________________________  

Elevens underskrift  

 

 

_________________________  

Elevens namnförtydligande  

 

 

Vårdnadshavare  
Jag/vi har tillsammans med vårt barn (eleven) läst igenom och diskuterat 

”Avtal för lån av Chromebook ”.  

 

 

______________________________ _______________________________ 

Ort och datum                 Ort och datum  

 

 

______________________________ _______________________________ 

Vårdnadshavares underskrift*             Vårdnadshavares underskrift*  

 

 

______________________________ _______________________________ 

Namnförtydligande                              Namnförtydligande  

* Det räcker med den ena vårdnadshavarens underskrift.  

 

Vid frågor kontaktas elevens mentor/lärare. Är det frågor som inte kan lösas 

på skolan av lärare/rektor så kontaktar de kommunens IT-service. 

 

 


