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Principer för användning av en personlig dator och användnings-
avtal ÅK3 
 

1. Objektet för avtalet om användning av en personlig dator 
 
Den grundläggande utbildningen inom Kyrkslätts kommun ställer en Chromebook-dator som ägs av kommunen 
till elevens förfogande för dennes lärande. Datorn kan ställas till elevens förfogande efter att elevens vårdnads-
havare tillsammans med eleven har gått igenom principerna för användning av datorn och eleven förbinder sig 
att följa principerna. 

 

2. Principerna för användning av den personliga datorn 
 

• Datorn är avsedd för elevens personligt lärande. Eleven förbinder sig att använda datorn bara för sådant 
som hänför sig till skolan, undervisningen och lärandet.  

• Datorn får inte överlåtas eller lånas ut till andra personer utan tillstånd från Kyrkslätts kommun. 

• Eleven har ansvaret för datorn som enligt användningsavtalet ställts till hans eller hennes förfogande. 
Eleven förbinder sig enligt avtalet att hantera, förvara och transportera datorn varsamt och försiktigt och 
att se till att den hålls ren.  

• Om datorn går sönder eller har funktionsfel eller om det uppstår olika felsituationer ska man omedelbart 
meddela skolan om detta. 

• Eleven har ansvar att se till att datorn inte skadas av att någon beter sig ovarsamt eller skadligt. Om 
datorn försvinner eller blir stulen ska man omedelbart meddela skolan om detta. 

• Om eleven byter skola eller kommun ska man återlämna datorn med eventuell kringutrustning till skolan. 

• Kyrkslätts kommun kan enligt användningsavtalet vid behov utan särskilt meddelande byta ut datorn som 
upplåtits, ta datorn tillbaka eller ändra datorns inställningar och program via fjärrhanteringssystemet. 

• Kyrkslätts kommun kan vid behov logga in på datorn, kontrollera dess innehåll samt låsa och tömma 
datorn. 

• Om eleven inte följer avtalets principer och praxis som gäller användning av datorn kan det gällande 
avtalet om användning av datorn omedelbart utan särskilt meddelande upphävas, varvid datorn ska åter-
lämnas till skolan. 

• Kyrkslätts kommun ansvarar inte för sådan skada som förorsakats av att datorn använts för ett annat 
syfte än det som fastställts i avtalets principer för användning av datorn.  

• Om man behandlar datorn ovarsamt, avsiktligt förstör den eller använder den i strid med avtalets principer 
för användning kan man bli skadeståndsskyldig. 

3. Godkännande av avtal om användning av en personlig dator  
Genom att underteckna avtalet försäkrar vi att vi har förstått avtalets principer för användning av datorn som ställs 
till elevens förfogande, och vi förbinder oss att följa dem. Avtalet gäller från det datum då det antecknas tills datorn 
som ställs till elevens förfogande återlämnas.  
 
Avtal: 
 

Jag har tillsammans med eleven gått igenom principerna om användning av datorn som ställs till 
elevens förfogande och vi förbinder oss att följa dem. (kryssa för) 

 

Tid och plats Vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande 

 Elevens underskrift och namnförtydligande + klass 
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Skolans anteckningar angående datorn som ställs till elevens förfogande: 
 

Skola:   Winellska skolan 

Datorn som avtalet 
gäller (modell/typ): 

Acer Chromebook R752 

Datorns serienum-
mer:  
 

S/N NXH91ED00_______________ 
 
[S/N samt 22 tecken, finns på en etikett på undersidan av datorn] 

Datorns ID:  KIR________CWIN 
 
[KIR följt av 5 siffror och LWIN, finns på en etikett på locket till datorn] 

Datorn given, datum:  

__.04.2020 

Datorn gavs av:   
_______________________________ 
 
[lärarens namn] 

 
 
 
 
 
 


