Utlånsavtale for bærbar datamaskin
Navn

Adresse

Postnr./ Poststed

Telefon

Skole

Avtaleperiode

Klasse

Maskintype

Mobil

Serienummer

Skolen låner ut bærbar datamaskin med programvare og tilhørende utstyr under forutsetning av opprettholdt
elevstatus i avtaleperioden. Undertegnet avtale trer i kraft når eleven kvitterer for mottagelse av datamaskin
og tilhørende utstyr.
Jeg, undertegnede, erklærer at jeg har lest og forstått utlånsavtalens vilkår, og har mottatt en bærbar
datamaskin og separat strømforsyning. Jeg forplikter meg til å følge vilkårene nedenfor.

1. Eleven er klar over at denne datamaskinen samt

tilhørende brukernavn og passord er personlig, og
vil sørge for at uvedkommende ikke får kunnskap
om, eller tilgang til disse.

2.

Eleven forplikter seg til ikke å forlate
datamaskinen uten tilsyn, og alltid å logge seg ut
etter bruk.

3.

Eleven forplikter seg til å ta godt vare på
datamaskinen. Oppbevare/transportere den med
tilhørende utstyr i sekk, eller på annen
betryggende måte. Forøvrig følge skolens
anvisninger for dette.

4.

Eleven er i avtaleperioden ansvarlig for
datamaskinen med programvare og tilhørende
utstyr. Dersom det oppstår skade på/tap av
datamaskinen skal skolen underrettes umiddelbart.
Eleven skal da fylle ut taps-/
skademeldingsskjema.

5.

6.

Eleven plikter å dra forsvarlig omsorg for
maskinen slik at forringelse, skade og tyveri
unngås. Brudd på denne plikten kan medføre
erstatningsansvar overfor fylkeskommunen.
Skader som skyldes uaktsom bruk som følge av
for eksempel søling av mat og drikke kan føre til
erstatningsplikt for datamaskinens opprinnelige
kostnad.
Dersom det oppstår skade på datamaskinen skal
skolen underrettes umiddelbart. Eleven skal
fylle ut skademelding. Ved tyveri av maskinen
skal tapsmelding fylles ut. Fylkeskommunen
politianmelder tyveriet. Ved både skade og
tyveri skal eleven betale en egenandel på inntil
kr. 1000. Skyldes tyveriet eller skade
uaktsomhet fra elevens side kan dette føre til
erstatningsplikt for datamaskinens opprinnelige
kostnad.
Jeg har lest og forstått IKT-reglement ved
fylkeskommunale videregående skoler i
Nordland fylke og Ordensreglement ved
fylkeskommunale videregående skoler i
Nordland fylke.(Se www.nfk.no/pciskole)

Ved utløp av avtaleperioden eller ved avbrutt utdanningsløp(sluttet) skal datamaskinen med tilhørende utstyr
leveres tilbake i samme forfatning som da det ble utlevert. Normal slitasje aksepteres. Evt. installert
programvare, tilleggsutstyr og data skal være fjernet ved innlevering.

Dato: ______________________

Dato: _____________________________

___________________________
Elevens signatur

__________________________________
Skolens signatur

Er eleven under 18 år, må denne avtalen undertegnes av elevens foreldre eller foresatte.
Underskrivende forelder/foresatt godtar med dette at evt. krav jf. avtalens punkt 5 kan rettes direkte mot
denne.

Navn på forelder/foresatt: __________________________________________________
Dato: _________________

_________________________________
Foreldres/foresattes underskrift
Rev. 02.11.2020

