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AVTAL FÖR LÅN AV PERSONLIG DIGITAL ENHET UNDER 
SKOLTIDEN PÅ BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM 
Bakgrund 

Berga naturbruksgymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett 
naturligt verktyg i skolarbetet. Därför erbjuds er dotter/son att låna en digital enhet under sin studietid. Syftet med lånet av den 
digitala enheten är att den ska ge eleven bättre möjligheter till meningsfulla studier, förbättrade studieresultat och kreativare 
arbetsformer. Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en digital enhet med kringutrustning inklusive programvaror. 

Låneperiod 

Detta avtal gäller från och med den dag eleven kvitterat mottagande av den digitala enheten till och med då eleven avslutar sina 
studier vid Berga och återlämnar den digitala enheten till skolan. Eleven anses ha avslutat sin utbildning om eleven byter skola eller 
blir avstängd för minst en termin. Vid långvarig sjukdom krävs sjukintyg för fortsatt lån. 

Äganderätt till den digitala enheten 

Datorutrustningen ägs av Berga naturbruksgymnasium. Eleven lånar under avtalstiden datorutrustningen från skolan. Eleven får inte 
sälja, hyra, låna ut, pantsätta, överlåta eller på annat sätt förfoga över datorutrustningen i strid mot detta avtal. 

Ansvar 

 Eleven ansvarar för att väl vårda den digitala enheten och inte utsätta den för bland annat stötar. Under transport ska den digitala 
enheten förvaras i fodral eller motsvarande. 

 

 

Skador på datorutrustningen ska omedelbart anmälas till skolan. 
Skolan ansvarar inte för eventuell annan utrustning som ansluts till den digitala enheten såsom till exempel skrivare, kameror och 
andra tillbehör. 

 Eleven får inte installera program eller göra inställningar som kan skada den digitala enheten eller som gör att den inte fungerar i 
undervisningen. 

 

 

 

 

 

Eleven bär ansvaret för skador till följd av att ansluten utrustning stör eventuell hård- resp. programvara i den digitala enheten. 
Under lektionstid ska den digitala enheten användas för skolarbete. 
Eleven ska se till att den digitala enheten tas med till skolan och till de lektioner där enheten behövs i skolarbetet. 
Den digitala enheten får inte lånas ut till annan person. 
När den digitala enheten används i skolan ska eleven hålla den under uppsikt eller se till att den förvaras inlåst i elevens skåp eller 
på annan anvisad plats som skolan bevakar. 

 

 

 

Skolans digitala enhet får vid behov tas med hem för att utföra skolarbete. 
Eleven ansvarar för att den digitala enheten inte utsätts för vårdslöshet eller oaktsamhet. 
Vid borttappande av digital enhet meddelas skolan och en polisanmälan upprättas. 

Avtalets upphörande 

Avtalet gäller så länge eleven är inskriven på Berga naturbruksgymnasium. 

Försäkring 

Den digitala enheten är inte försäkrad vilket ställer krav på elever/vårdnadshavare avseende hanteringen. För fullständigt 
försäkringsskydd i och utanför skolan rekommenderas att man själv ser över det skydd som t ex en hemförsäkring erbjuder. 

Underskrift 

För att eleven skall få kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har undertecknat detta låneavtal. Genom 
undertecknandet har eleven och vårdnadshavaren accepterat ovanstående avtalsvillkor. 

Ort och datum Elevens namn och personnummer 

Vårdnadshavares underskrift Elevens underskrift 

Elevens namnförtydligande (för- och efternamn) Vårdnadshavares namnförtydligande 
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