
Avtale for utlån av Chromebook/digital enhet                    

på Smeaheia skole 

 

 

Utlån av Chromebook 

Hver enkelt maskin er skolens eiendom. Elevene får låne en egen maskin som beholdes den tiden eleven 

går på skolen. Maskinen og strømkabel leveres tilbake når eleven slutter på skolen. Maskinen er merket på 

baksiden med strekkode (S/N). Denne koden brukes til å registrere hvem maskinen er utlånt til. I tillegg 

festes en navneetikett til enheten.  Denne utleveres av skolen.  

 

 

Bruk av Chromebook på skolen  
• Ta godt vare på Chromebooken du får låne av skolen. Enheten brukes ikke ute i friminuttene og 

oppbevares trygt og beskyttet.  

• Vi samhandler med andre på en positiv måte på nettet.  

• Søk eller nedlastning av innhold som er upassende eller har høyere aldersgrense er ikke lov. 

• Elever kan lagre data i Google disk og i e-post/nettprat. På Smeaheia velger vi å stole på elevene og gi 

de tillit til at de bruker verktøyet med fornuft.  

• Skolens ordensregler gjelder også for bruk av Chromebook. 

• Skolens personale bestemmer når og hvordan elever skal benytte seg av maskinen.  Chromebook 

brukes bare til læring i skoletida. 

• Ved brudd på avtalen kan skolen gi sanksjoner i ulik former. Dette kan være alt fra at eleven ikke får 

disponere maskinen for en kortere eller lengre periode eller at maskinen kun får brukes på skolen. 

Dette avgjøres av hvor alvorlig regelbruddet er.  

 

 

Bruk av Chromebook hjemme  
• Elevene disponerer Chromebook hele skoleåret dersom foreldrene har godkjent avtalen. 

• Elevene skal lagre maskinen hjemme og ta den med på skolen når den er ferdig oppladet. Lader skal 

være hjemme. 

• De reglene som gjelder på skolen gjelder også hjemme. Hjemme er det de foresatte som begrenser 

bruken. 

 

 

Skader og uhell 
• Noen ganger kan det bli problem med maskinen som ikke er elevens feil. Skolen vil hjelpe elevene med 

slike problem. 

• Hjemmet er erstatningspliktig ved tyveri og skader som kommer av uvøren behandling.  

• Foreldre vil være økonomisk ansvarlig for skader som ikke vurderes som hendige uhell. Maksimalt 

erstatningsbeløp er kr. 5000 jfr. Skadeserstatningsloven. En ny Chromebook koster kr. 3000.  

• Skolen kan ta stikkprøver og kjøre automatiske søk hvis en mistenker at reglene er brutt.  

• Skolen kan uten forvarsel slette materiale som bryter med skolens ordensreglement. 

 

  



 

Bekreftelse  

Vi bekrefter at vi har lest gjennom denne avtalen sammen med eleven. 

Denne avtalen gjelder helt til skolen eller foresatte opphever den. 

 

 

 

Navn og klasse: (BLOKKBOKSTAVER) ______________________________________________  

   

 

 

Dato/år:                    ____________________ 

 

 

Elev signatur           _____________________________________________ 

 

 

Foresattes signatur ____________________________________________   


