
Avtale om lån av PC for skoler i Kristiansund kommune på.........................................  skole 

Denne avtalen gjelder PC med serienummer:_______________________________________ 

Denne PC skal brukes av______________________________________________________ 

Til skolearbeid som en personlig PC i skoleåret...............PCen er .....................................skole sin 

eiendom og skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret. 

Følgende regler gjelder for lån av PC: 

1. Allerede etablert regelverk 

Kristiansund kommunes ordensregler gjelder også for denne låneavtalen. 

2. Administrasjon 

a. Det er bare IKT-ansvarlig/evt.lærer som kan laste ned programvare eller annet fra 

internett på elevmaskina. 

b. Skolen kan når som helst tilbakekalle PCen av tekniske eller praktiske årsaker. Eleven må 

i slike tilfeller levere tilbake PCen ulåst (uten passord eller pinkode). 

3. Praktisk bruk 

a. PCen med nødvendig utstyr skal alltid være med på skolen. 

b. Eleven må sørge for at PCen hver dag er ladet til å kunne brukes gjennom hele 

skoledagen uten å måtte lades opp underveis. 

c. PCen skal alltid oppbevares på det stedet skolen har anvist at PCen kan oppbevares før 

skolestart og i friminuttene. 

d. All bruk av internett i skoletimen skal være knyttet til skolearbeid og må godkjennes av 

den læreren du har i den aktuelle timen. Besøk på nettsteder med voldelig og 

pornografisk innhold er strengt forbudt. Du kan ikke bruke datamaskina på nettsteder 

som krever pålogging av bruker, f.eks. Facebook, Hotmail og Gmail. Den samme gjelder 

«chatte»-sider. Unntak kan gjøres, men da skal lærer godkjenne dette i hvert enkelt 

tilfelle. Egen e-post kan brukes om skolen vil bruke dette verktøyet i en 

læringssammenheng. 

e. Programvare skolen installerer på PCen skal ikke fjernes. 

f. På skolen skal PCen være koblet til skolens lokale trådløse nettverk. Passordet er 

personlig, og må ikke deles med andre. PCen er personlig, og skal ikke brukes av andre 

enn eleven. 

g. PCen vil bli brukt i undervisning. Elevprodukter (som tekster, presentasjoner, bilder og 

film) vil bli lagret på PCen, men skal ikke publiseres. 

4. Konsekvenser ved brudd på reglene:                                                                                               

Ved brudd på reglene kan eleven miste retten til bruk av datamaskina for kortere eller lengre 

tid. 

5. Tap og skade på PC 

Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende etter Skadeerstatningslovens § 1.1. og 1.2. 

Kristiansund kommunes praksis for erstatningskrav knyttet til utlån av PC ligger på skolens 

hjemmeside og kommunens hjemmeside. Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer, ett 

til lånetaker og ett som skal returneres til skolen i kvittert stand. Avtalen kan bli revidert, og 

må da signeres på nytt. 

Vi har lest og akseptert reglene, og har mottatt en PC, lader og ladekabel. 

Dato: 

Elevens signatur                                                                      Foresattes signatur 

___________________________                                        _______________________________ 


