
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

Låneavtale Chromebook 

 

Elever og ansatte ved Flekkerøy skole har en konto i tjenesten Google Suite for 

Education (GSE). Det er en skybasert kontorpakke som betyr at alt skjer i 

nettleseren. GSE kan benyttes på alle typer datamaskiner, smarttelefoner og 

nettbrett. Hos oss får elevene disponere en Chromebook (CB) i skoletiden og kan 

låne denne med hjem gjennom denne avtalen.  

 

Skolen har ansvar for administrasjon av apper/programvare som skal brukes i 

læringsarbeidet. Eleven og foreldrene har ansvar for å ta vare på og sørge for at CB’en 

kan brukes i opplæringen. Eleven skal ha med CB’en til skolen hver dag dersom lærer 

ikke sier noe annet. 

 

 

Elevens navn: Trinn:  

 

 

Kjøreregler 

ー Jeg vet at CB’en er skolens eiendom 

ー Jeg starter skoledagen med fulladet CB  

ー Jeg vet at CB’en kan gå i stykker og behandler den forsiktig på skolen, skoleveien 

og hjemme  

○ CB’en som jeg låner er alltid godt beskyttet i sekken på skoleveien 

ー Jeg legger alltid CB’en på det stedet lærer har sagt vi kan oppbevare den før 

skolestart og i friminuttene 

ー Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer 

○ Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet 

ー Jeg låner ikke CB’en bort til andre 

ー Jeg vet at koden til min GSE-konto er personlig og at ingen andre skal kjenne 

koden 

ー Jeg vet at CB’en skal brukes til skolearbeid og ikke til: 

○ Nettsteder som inneholder vold, diskriminering eller pornografi 

○ Sosiale medier og spill som ikke har verdi for skolearbeidet 

 

Foresatte og elev har satt seg inn i og forstått ordensreglement, kjøreregler og 

ansvarsforhold for bruk av CB og GSE (se skolens hjemmeside.) 
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