Halden kommune

Halden kommune ønsker å bedre den digitale kompetansen på elever i grunnskolen. Undervisningen skal i
større grad bli digital. Det er ønskelig at alle elever benytter bærbar PC/Ipad i undervisningen. Det kreves
imidlertid store økonomiske investeringer for å oppfylle dette ønsket og som første skritt på veien er det
sommeren 2017 blitt kjøpt inn Ipader til alle 1. klassinger og bærbar PC til alle 4., 5. og 8. klassinger i
kommunen. Det planlegges tilsvarende kjøp de neste årene slik at alle elever i grunnskolen vil få egen Ipad
(1. til 3. klasse) eller egen bærbar pc (4. til 10. klasse).

AVTALE FOR UTLÅN AV BÆRBAR PC/Ipad
Navn

PC-nummer

Skole

Klasse

Denne kontrakten gjelder for bruk av utlånt bærbar PC/Ipad med lader til elever i Halden Kommune.
1. Låntaker har ansvaret for å oppbevare utstyret på forsvarlig måte.
2. Det er kun låntakeren som skal bruke utstyret.
3. Låntakeren er til enhver tid ansvarlig for at utstyret og at dette er tilgjengelig i undervisningen
4. Låntakeren er ansvarlig for at utstyret er ladet opp til undervisning
5. Kun skolerelatert programvare skal installeres på utlånt PC/Ipad utover det som er forhåndsinstallert.
4. Ønskes programvare som krever lisens, skal dette avklares med skolens IKT-ansvarlig før installasjonen.
6. Programvare til fildeling eller annen internettbruk som kan bidra til ulovlig adferd på nettet skal ikke
installeres.
7. Kommunens IT-avdeling har ikke ansvar for innhold eller etterinstallert programvare. Ved behov for
reinstallering, vil opprinnelig programvare bli installert. Alle etterinstallerte programmer og lagrede filer eller
dokumenter vil da bli slettet.
8. Halden kommune har ikke ansvar for sikkerhetskopiering av dokumenter eller filer som lagres på PC/Ipad.
9. Låntaker kan bli erstatningsansvarlig dersom han/hun har opptrådt uforsettlig eller uaktsomt vedrørende
bruk eller oppbevaring av utstyr.
10. Tap eller skade skal meldes til nærmeste IKT-ansvarlig på tilhørende skole umiddelbart.
11. Ved mistanke om virus/spionvare og lignende skal pc/Ipad leveres skolens IKT-ansvarlig før den blir
koblet til kommunalt nett
12. Ved misbruk og/eller brudd på denne avtalen iht. kommunes IT-policy eller norsk lov kan utstyret
inndras.
13. Dersom utlånt utstyret blir ødelagt, blir dette i utgangspunktet ikke erstattet med nytt utstyr med mindre
eleven selv ikke forårsaket denne ødeleggelsen

Sted

Dato

Signatur foresatt

Signatur IKT-ansvarlig/Kontaktlærer

Bærbar PC eller Ipad skal ikke utleveres før denne avtale er signert og levert elevens kontaktlærer eller IKTansvarlig

