
 

 

Låneregler för digitala verktyg 

Digitalt verktyg 

 

Typ av digitalt verktyg:…………………………………………….. 

Fabrikat/modell:…………………………………………………… 

Stöldmärknings-ID:………………………………………………….. 

Serienummer:………………………………………………………… 

Tillbehör:…………………………………………………………….. 

Anskaffningsvärde:………………………………………………….. 

1. Bakgrund 

Håbo kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationstek-

nik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna strävan erbjuds elever 

på kommunala skolor genom lån att disponera ett personligt digitalt verktyg av typen surf-

platta/dator eller motsvarande under sin studietid. Det digitala verktyget kallas nedan ”Da-

torn” och ska användas i skolarbetet som ett verktyg när det gäller att söka kunskap, kommu-

nicera, skapa och lära. 

För att eleven ska få ut en egen personlig Dator krävs att eleven och elevens vårdnadshavare 

undertecknat dessa låneregler, deltagit vid informationsmöte samt accepterat Håbo kommuns 

gällande etikregler för datoranvändning (se bilaga 1). 

[Futurum], härefter skolan, leasar samtliga Datorer från Caperio. 

2. Användning av Dator 

Datorn är avsedd att användas i skolarbetet, både i skolan och i hemmet.  

Det är inte tillåtet att använda Datorn i sammanhang eller för syften som kan betraktas strida 

mot Håbo kommuns gällande etikregler för datoranvändning (se bilaga 1) och mot gällande 

lagstiftning. 

3. Låneperiod 

Lånereglerna för Dator gäller från och med undertecknandet fram till det att eleven avslutar 

sina studier vid skolan, avbryter sin utbildning i förtid eller skrivs ut från skolan. Reglerna är 

bindande under hela låneperioden. 

Om eleven inte följer lånereglerna äger skolan rätt att avsluta låneperioden i förtid enligt 

punkt 8 nedan. 

Låneperioden är under läsårstid och Datorn ska återlämnas till skolan över längre lovperioder. 

 



4. Hantering och förvaring 

Eleven ansvarar för Datorn med tillbehör under hela låneperioden vilket innebär att denna ska 

hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt och säkert vis. Datorn och dess tillbehör får inte 

lånas ut eller på annat sätt överlåtas till eller disponeras av annan än den elev som dessa låne-

regler gäller. 

Eleven är skyldig att under låneperioden vara aktsam vid hantering, användning och förvaring 

av Datorn och tillhörande utrustning med anledning av att den är att betrakta som stöldbegär-

lig egendom.  

Eleven får inte på något sätt märka eller utsmycka Datorn då den kan komma att användas av 

andra elever senare. 

Eleven har ansvar för Datorn och den får aldrig hanteras ovarsamt eller lämnas utan uppsikt. 

När eleven inte kan ha uppsikt över Datorn under skoltid ska den låsas in i elevskåpet. Av sä-

kerhetsskäl bör eleven efter skoldagens slut ta hem Datorn för förvaring och laddning eller 

lämna in den på avsedd plats på skolan. Lämnas Datorn kvar i skolan över natten måste den 

vara inlåst. Datorn ska alltid då den inte används förvaras i medföljande väska/dator-

skydd/ipadfodral. 

Skolan kan komma att utföra slumpmässiga kontroller av Datorn för att kontrollera att den 

vårdas och används på det sätt som föreskrivits. 

5. Stöld av samt skada eller fel på Datorn 

Tekniska problem, skador och fel på Datorn samt stöld eller annan förlust av Datorn ska gen-

ast anmälas till skolans personal. Stöld eller annan förlust av Datorn ska även polisanmälas av 

elev/vårdnadshavare. 

Eleven får inte själv reparera eller på annat sätt göra åverkan på sin Dator. Reparationer och 

alla inköp av reservdelar/tillbehör ombesörjs av skolan.  

Elevens och vårdnadshavarens ersättningsansvar framgår i punkt 11 nedan. 

6. Support av Datorn 

Eleven är ansvarig för normala och löpande uppdateringar av programvara. För installerad 

mjukvara lämnas support av skolans tekniker. 

7. Användning av nätverk och Internet 

Eleven åtar sig att följa Håbo kommuns gällande etikregler för datoranvändning (se bilaga 1). 

8. Installation av programvara 

Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras programvara som bryter mot upp-

hovsrättslagen eller äventyrar säkerheten på Datorn. Skolan kan utan förvarning kontrollera 

vilka program som finns installerade på elevens Dator. 

Det är även förbjudet att kopiera programvara som finns på Datorn och installera på andra da-

torer (t.ex. i hemmet) om inte skolan har gett skriftligt tillstånd till detta. 

De program som ingår i Datorns grundinställningar vid leverans får inte avinstalleras. 

 

 



9. Om eleven inte följer dessa låneregler 

Vid lindrigare förseelser kan lärare besluta att Datorn dras in en kortare tidsperiod. Vid allvar-

ligare fall fattar rektor beslut om längre indragningar, begränsad tillgång till skolans nätverk 

och/eller Datorn eller eventuell uppsägning av dessa låneregler utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet. Om det finns anledning att misstänka olagligt användande av Datorn görs all-

tid en polisanmälan. 

10. Återlämning av Dator vid låneperiodens slut 

Datorn och tillbehör ska vid låneperiodens slut enligt punkt 4 återlämnas i fullgott och funkt-

ionellt skick med beaktande av normal förslitning.  

Om Datorn och/eller tillbehör saknas eller är skadade gäller punkt 11 om ersättningsskyldig-

het. 

Efter avslutad låneperiod har eleven möjlighet att köpa Datorn från leasinggivaren på villkor 

som bestäms av denne.  

11. Elev och vårdnadshavares ersättningsansvar för Datorn 

Vid skada på eller förlust av Datorn och/eller tillbehör under låneperioden är eleven/vårdnads-

havaren alltid skyldig att ersätta skolan för följande kostnader: 

a) Reparationskostnaden vid skada på Dator, dock ett maximalt ersättningsbelopp om 1 

500 kr. 

b) Ersättning vid förlorad eller totalförstörd Dator, dock ett maximalt ersättningsbelopp 

om 1 500 kr. 

c) Ersättning vid förlorad, skadad eller totalförstörd laddare om 375 kr. 

d) Ersättning vid förlorat, skadat eller totalförstört Datorskydd om 280 kr. 

e) Skadestånd mot tredje man som skolan kan komma att ansvara för gentemot tredje 

man pga. elevens användning av Datorn i strid mot dessa låneregler. 

 

Eleven/vårdnadshavaren är fri från ersättningsansvar enbart i följande situation: 

a) Dator/tillbehör har stulits i skolans lokaler och från förvaringsplats som anvisats och 

tillhandahållits av skolan 

b) Det i annat fall föreligger särskilda omständigheter vilket bedöms av skolan utifrån 

varje enskild händelse 

I de fall vårdnadshavaren inte är ersättningsskyldig står skolan för kostnaden. 

Detta gäller dock inte eventuell skadeståndsskyldighet som skolan kan komma att ansvara för 

gentemot tredje man pga. elevens användning av Datorn i strid med dessa låneregler. 

12. Försäkring 

Skolan har ingen försäkring för Datorn. Vid skada på eller förlust av Datorn gäller ersätt-

ningsansvaret enligt punkt 11 ovan. 

Där eleven själv är ersättningsskyldig hänvisas till privat allrisk- och hemförsäkring. 

 

 

 

 

 



Undertecknanden  

Elev 

Jag har läst igenom dessa låneregler och skolans etikregler för datoranvändning, för-
stått innebörden och förbinder mig att följa dessa. 

Elevens underskrift________________________________ 

Elevens namn, textat_______________________________ 

Personnummer____________________________________ 

Klass____________________________________________ 

Ort & Datum______________________________________ 

 

Vårdnadshavare (gäller inte för myndig elev) 

Jag/vi har läst igenom dessa låneregler och skolans etikregler för datoranvändning, diskuterat 
detta med eleven och lämnar mitt/vårt godkännande. Jag/vi är medvetna om de åtaganden vi 
gjort enligt lånereglerna. 

Jag/vi har deltagit vid skolan informationsmöte ☐ 

Datum:___________________ 

 

(1)Vårdnadshavarens underskrift________________________________ 

Vårdnadshavarens namn, textat_______________________________ 

Personnummer___________________________________________ 

Ort & Datum______________________________________________ 

 

(2) Vårdnadshavarens underskrift________________________________ 
 

Vårdnadshavarens namn, textat_______________________________ 

Personnummer____________________________________________ 

Ort & Datum______________________________________________ 

 

För skolans räkning 

Rektors underskrift__________________________________________ 

Namn_____________________________________________________ 

Ort & Datum_______________________________________________ 


