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Ansvarsavtal elevdator 399655 (se bifogad specifikation) 

 

Förnamn elev 

Hedvig  
Efternamn elev 

Wisingsson 
Adress 

Gånsviksvägen 2 
Postnr och ort 

87160 Härnösand 
Personnummer 

340101-7849 
Klass 

8B 
 
 
Ansvarsavtal för lån av elevdator för skolarbete (Ansvarsperiod 2016-09-01 t.o.m. 2019-06-15) 
 
Från och med höstterminen 2016 kommer Härnösands grundskolor åk 7-9, i linje med regeringens IT-
strategi för skolan1, att planera undervisningen och organisera verksamheten för en dator per elev. 
Därför erbjuder Härnösands kommun varje elev att låna en komplett dator (inkl. laddare) av skolan, att 
använda i skolan och på fritiden. Det är frivilligt att låna en dator från skolan, men eleven förväntas ha 
en dator i all undervisning varje dag. Om man väljer att använda en privat dator ska den leva upp till 
motsvarande prestanda och programvaror som den dator skolan erbjuder eleverna att låna. Se bifogad 
specifikation.  Skolan tar inget ansvar för privata datorer som används under skoltid.  
    För att låna en dator av skolan, oavsett låneform, gäller följande ansvarsavtal:   
 

1. Datorn är avsedd  för skolarbete. Vilket innebär att den ska vara laddad och reda att användas 
under skoltid. 

2. Datorn får ej lånas ut till andra.  
3. Datorn skall skyddas genom att eleven loggar in med ett personligt lösenord som inte får avslöjas 

för andra. 
4. Låntagaren förväntas vara aktsam med datorn. Vid återkommande skador eller borttappande av 

dator kan skolan komma att kräva ersättning av låntagaren i enlighet med de regler som gäller 
lånade böcker från biblioteket (se regler på Härnösands kommuns biblioteks hemsida: 
https://bibliotek.harnosand.se/web/arena/laneregler). Det är skolan som gör bedömningen om en 
skada uppstått på grund av oaktsamhet eller ej, likaså om oaktsamheten varit återkommande. 

5. Om man från skolans sida begär att datorn inlämnas för serviceåtgärd eller liknande skall det ske 
skyndsamt (inom en vecka). 

6. Vid överträdelse av reglerna kommer man från skolans sida att upphäva ansvarsavtalet för datorn 
och den skall återlämnas till skolan omgående. Elever som bryter mot reglerna eller som väljer att 
inte låna en elevdator genom ansvarsavtal blir då hänvisad till en lånedator under skolans 
öppettider 07:30-16:30. 

7. Den som lånar dator på heltid har möjlighet att lämna tillbaka dator och därmed upphäva 
ansvarsavtalet när man så önskar.  

8. Datorn skall förvaras på ett tryggt sätt eller med uppsikt.  
9. Efter avslutade studier skall datorn återlämnas snarast.  
10. Härnösands kommun tar inget ansvar för sparade filer eller program på datorn. Därför 

tillhandahåller vi en individuell serverlagring 200Mb/elev för elevernas dokument på kommunens 
serverplats för elever - ”P:”.  

 
 

                                                      
1 Läs om IT-strategin på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-

2016-1.244816/ny-nationell-strategi-for-att-battre-ta-tillvara-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.248733  

 

HP Probook 430 G3 
Stöldmärkningsnummer: 399655 

Serienummer: 5CD628PJK56 
Här står datorns modellbeteckning, 
varje elevdators unika 
stöldmärkningsnr samt serienummer. 

Även här står det unika 
stöldmärkningsnumret för 
aktuell dator samt vilken 
elev ansvarsavtalet gäller. 

Här definieras avtalsperioden – under 
vilken tid elevens ansvar gäller fram tills 
datorn ska lämnas tillbaka. 

Det här är själva avtalstexten 
– de regler som man som 
elev förbinder sig att följa då 
man lånar en dator. 

https://bibliotek.harnosand.se/web/arena/laneregler
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/ny-nationell-strategi-for-att-battre-ta-tillvara-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.248733
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/ny-nationell-strategi-for-att-battre-ta-tillvara-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.248733
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Jag / Vi har som vårdnadshavare till (elevens namn)____________________________________________ 

läst och förstått ovanstående ansvarsavtal för lån av elevdator och godkänner härmed avtalet. 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Ort och datum 
 

 

Ort och datum 

 

Underskrift 
 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 
 

 

Namnförtydligande 

 

Elev  

 
Jag har läst och gått igenom det här avtalet tillsammans med min / mina vårdnadshavare. Jag har 

förstått innebörden av ansvarsavtalet och kommer att hantera datorn ansvarsfullt och varsamt. 

 
Ort och datum 
 
 
 

Underskrift 
 

 
Namnförtydligande 
 

 

 
 
 
 
 

 
Anteckningar för ansvarig på skolan vid utlämning och återlämnande av dator. 
 
 
Dator utlämnad av .........................................................................................................................................   

 

datum ……………………………………………………… 

 

Dator mottagen vid återlämnande av ........................................................................................................... 

  

datum ……………………………………………………… 

Här i den övre delen skriver 
vårdnadshavare in elevens 
namn samt signerar 
ansvarsavtalet. 

Här i den nedre delen 
signerar elevens att eleven 
har läst och förstått vad 
ansvarsavtalet innebär. 

Här dokumenterar skolan 
vem som lämnar ut och 
senare tar in datorn. 

Ett påskrivet ansvarsavtal lämnas till skolan och en 
kopia av detta kommer att delas ut via mentor 

efter att alla datorer är utdelade. 


