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Låneforhold 
Elever ved Skøyenåsen skole disponerer PC og batterilader så lenge de er elever ved skolen. Når eleven 
slutter på Skøyenåsen skole, skal utstyret leveres tilbake. Elevene disponerer IKKE PC i skolens 
sommerferie. Skolen oppdaterer alle maskiner i løpet av sommerferien. Skolen kan måtte ta Pcer inn i 
andre perioder for oppdateringer og vedlikehold.  
 
  
Installasjon og service 
Av sikkerhetsmessige årsaker er det bare Skøyenåsen skole ved IKT-ansvarlig som skal foreta 
installasjoner og service på utstyret. 
  
Forpliktelser – mislighold 
Det er bare eleven som skal være bruker på tildelt maskin. Eleven er til enhver tid ansvarlig for 
forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, og skal heller ikke overdra/ låne utstyret til andre. 
 
Eleven forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet i denne avtalen og følge retningslinjene angitt i 
vedlegget som ligger med denne kontrakten. 
  
Dersom eleven misligholder avtalen, kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres til skolen. Som 
mislighold regnes f.eks. at eleven ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte. 
  
 
Tap og skade 
Tap og/eller skade meldes umiddelbart til Skøyenåsen skole ved IKT-ansvarlig.  
 
Skade som fører til reparasjon 
Ved enhver skade på utstyret vil eleven avkreves en egenandel. Størrelsen på egenandelen kan være på 
inntil kr. 2500,- avhengig av skadens omfang og utgiftene til reparasjon.  
 
Tap 
Ved tap eller tyveri må låntaker selv dekke anskaffelse av nytt utstyr. (Eksempelvis ved at privat 
forsikring dekker et tyveri). Nytt utstyr må kjøpes gjennom skolens innkjøpsavtale.  
 
Se for øvrig "Retningslinjer for bruk og oppbevaring av utstyret" vedlagt denne kontrakten. 
  
  
Avtalens varighet  
Avtalen varer så lenge eleven er elev ved Skøyenåsen skole 
   



Dokumentasjon 
Foresatte signerer avtalen (e-signatur). Når avtalen signeres, er dette en bekreftelse på at du og 

eleven har satt dere inn i innholdet i dette informasjonsskrivet om lån av PC ved Skøyenåsen 

skole og forstår ansvaret ved skade på og tap av utstyr. 

Dersom ikke skolen mottar underskrevet kontrakt innen fredag 3.september, vil ikke eleven kunne 

disponere skolens pc på overnevnte måte.  

 

Vedlegg: Retningslinjer for bruk og oppbevaring av IKT-utstyr ved Skøyenåsen skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 1 

 

Retningslinjer for bruk og oppbevaring av IKT-utstyr ved Skøyenåsen 

skole 

Sørg for at du kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen.  
Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.  
 

1. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og 
det skal behandles forsiktig og tas godt vare på. Maskinen skal aldri forlates uten tilsyn. Om du 
f.eks. glemmer den igjen i klasserommet, og den blir stjålet, må lånetaker selv dekke 
anskaffelse av nytt utstyr. 
 

2.  PCen kan oppbevares i låste klasserom i friminutt. PC skal ikke oppbevares i garderober. Når 
elevene har kroppsøving eller valgfag, skal PCer låses inn i skap på bibliotek eller admin-gangen 

 
3. Maskinen skal alltid være avslått under all transport. Transport av maskinen skal skje i egnet 

veske eller sekk 
 

4. PCen må lades hjemme, slik at du har batterikapasitet hele skoledagen 
 

5. Nettverk 

 

a. Når elevene er på skolen er de tilkoblet et eget skolenettverk. Dette nettverket 

er det skolen som regulerer tilganger på. 

b. Når elevene har PCen hjemme er de koblet til hjemmenetttverk/mobilnettverk. 

Her er det foresatte som regulerer tilganger.  

 

6. Det er ikke tillatt å installere egen programvare eller maskinvare på PCen 
 

7. Spising og drikking skal ikke skje ved PCen 
 

8. Om feil skulle oppstå på maskinen – ta kontakt med IKT-ansvarlig: Tom Berget 
 

9. PCen skal leveres inn før sommerferien, og oppbevares på skolen til de er klare og oppdaterte i 
august 

 
10. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter  

upassende innhold, som vold og pornografi.  
 
 

11. Brudd på skolens reglement og retningslinjene som er beskrevet her, kan føre til: 
a. Internettilgangen din sperres for en kortere eller lengre periode. 
b. PC-en inndras for en kortere eller lengre periode. 
c. Betale egenandel ved skade/tap.  

 



 
 
  



Tips og råd  - nettvett 
 

1. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt 
passord som du holder for deg selv.  
 

2. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på 
internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov. Husk at internett aldri 
glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.  
 

3. Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være 
sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.  
 

4. På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt 
du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.  
 

5. Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel 
www.dubestemmer.no eller https://www.ung.no/nettvett/ 

 

6. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit. 
 

7. For mer informasjon om personvern og behandling av personopplysninger se Osloskolens 
nettsider: aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/informasjonssikkerhet-og-
personvern/personvern 
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