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Avtale om bruk av Chromebook på Porsholen skole 

Bruk av Chromebook 
Chromebooken vil være et viktig verktøy i elevenes læring og utvikling på skolen. Det er de 
ansatte som bestemmer når elevene skal benytte seg av denne og hvilke IKT-ressurser som 
skal brukes. Kommunen har avtale om bruk av Google Suite for Education. Her kan elevene 
bl.a. lagre data i Google disk, benytte seg av programmer og e-posttjeneste 
(@sandnesskolen.no), samt andre nettbaserte ressurser. 
 
IKT-ansvarlig kan ta stikkprøver og kjøre automatiske søk hvis en mistenker at reglene er 
brutt. Hvis det oppdages alvorlige brudd på reglene, kan eleven miste tilgangen til maskinen 
og IKT-systemer for kortere eller lengre tid. Kontaktlærer avgjør dette i samarbeid med 
ledelsen. 

Utlån av Chromebook til elever: 
Hver enkelt maskin er skolens eiendom. Elevene får låne en egen maskin som beholdes den 
tiden eleven går på Porsholen skole. Chromebooken oppbevares i sekken, på pulten eller i 
hyllen etter avtale med ansatte. Maskinen og strømkabel leveres tilbake når eleven slutter 
på skolen. Eleven sørger for å oppbevare og frakte Chromebooken på en forsvarlig måte for 
å unngå skader, som for eksempel oppripet glass, bulker og riper i chassis og knapper som 
ikke fungerer.  

 
Maskinen er merket på baksiden med strekkode (S/N). Denne koden brukes til å registrere 
hvem maskinen er utlånt til gjennom skolens biblioteksystem. I tillegg festes en navneetikett 
til enheten. Denne utleveres av skolen.  
 
Eleven skal ikke: 

● forsøke å endre maskinvaren på noen som helst måte 
● klistre på andre merker, dekorere eller tegne på maskinen 
● bytte maskinen med andre elever 
● ta maskinen med seg ut i friminutt  
● spise eller drikke når de holder på med maskinen 
● transportere maskinen uten egnet beskyttelse (veske eller skolesekk) dersom dette 

er utdelt 
 
Skolen kan også når som helst ta inn maskinen og bytte den med en annen. Eleven er 
ansvarlig for å ta vare på egne dokumenter ved å laste dem opp til Google Disk. 
 

Hjemmebruk og lading 
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Det er meningen at elevene skal bruke maskinen hjemme i forbindelse med skolearbeid.  
 
Legg merke til følgende punkter for hjemmebruk: 

● Eleven setter maskinen til lading hjemme og tar dem med på skolen ferdig 
ladet. 

● Laderen merkes med navneetikett, oppbevares hjemme og tas ikke med til skolen 
dersom annet ikke er avtalt. 

● Foresatte er ansvarlige for hva elevene får tilgang til utenom skoletid. All bruk av 
skolens utstyr skal til enhver tid være i samsvar med skolens ordensreglement.  

Regler for bruk 
Mye er lov, men det er ikke lov til å: 

● dele brukernavn og passord med andre (eller stjele passord) 
● det er ikke lov å streame filmer etc uten tillatelse fra lærer 
● laste ned, oppbevare, distribuere eller kopiere materiale som bryter med regler for 

opphavsrettigheter eller andre norske lover og forskrifter 
● laste ned eller vise upassende materiale i henhold til lover/forskrifter 
● bruke utstyret som ellers bryter med skolens reglement 

 
Brudd på disse reglene regnes som brudd på skolens ordensreglement. Systemansvarlig 
kan uten forvarsel slette materiale som bryter med reglene for IKT-systemene ved skolen. 
Lærer kan inndra maskin hvis det skjer brudd på reglene i dette dokumentet. 

Skader og erstatningsansvar 
Av og til oppstår det problemer med maskinene som ikke er brukerens feil. IKT-ansvarlig på 
skolen vil hjelpe eleven med disse problemene. Dersom det oppstår problemer eller feil, vil vi 
erstatte den med en reservemaskin. Elevene vil da bruke denne som sin nye maskin. 
Forventet levetid på Chromebooken er fem år. 
 
Hvis maskinen blir ødelagt p.g.a. uforsiktighet (f.eks ved fall, kaste fra seg ranselen med 
maskinen i, vannskade og lignende), må maskinen erstattes helt eller delvis (jfr skolens 
ordensreglement - Lov om skadeerstatning, kap.1 §1-1 og 1-2 – se handlingsplan for godt 
skolemiljø). Nypris er 2700kr. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
Signert avtale 
Navn og Klasse (Blokkbokstaver)________________________________________ 
 
Dato/ År_____________________________________________________________ 
 

Elev signatur_________________________________________________________ 
 

Foresatt signatur______________________________________________________ 


