Avtal om lån av datorutrustning med möjlighet till användning och förvaring
utanför skolans lokaler
……………………………………………….
Elevens namn

……………………………………………
Elevens personnummer

……………………………………………….
Dator serienummer

……………………………………………
Datormodell

Elev på Aleholm utkvitterar en bärbar dator eller Ipad, laddare och datorväska (nedan benämnt utrustning)
att använda under studietiden och mellanliggande lov som verktyg i sin utbildning enligt följande villkor:
•
•
•
•

•

Utrustningen enligt ovan är Aleholms egendom.
Aleholm äger rätt att när som helst häva lånet av studiedator/Ipad.
Då vi saknar möjligheter att säkert förvara dessa datorer på skolan ska datorerna tas med hem
efter skoldagens slut.
Elev eller omyndig elevs målsman svarar för de kostnader och den självrisk som uppstår vid
förlust av eller skador på datorn, programvaran eller den tillhörande utrustningen, som inte
omfattas av maskingarantier eller försäkringar tecknade av Aleholm.
Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara/upphovsrättsligt
skyddat material kan medföra ett personligt ansvar gentemot licensgivare/upphovsman.

Undertecknade (elev och om elev är omyndig, elevens målsman) har läst, förstått och accepterat
ovanstående villkor samt är fullt medvetna om Aleholms Ordningsregler för datorer och nätverk och
Aleholms Regler för brukande av programvaror. Genom min underskrift godkänner jag också att mina
personuppgifter lagras i skolans dataregister i enlighet med § 25 Personuppgiftslagen. Läs om PUL på:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM
____________________________________
Ort och datum:

____________________________________
Ort och datum:

____________________________________
Elevens underskrift

____________________________________
Målsmans underskrift om omyndig elev

____________________________________
Elevens namnförtydligande

____________________________________
Målsmans namnförtydligande

Bilagor till detta avtal:
- Aleholms Ordningsregler för datorer och nätverk
- Aleholms Regler för brukande av programvaror gällande för elever studerande vid Aleholm

Bilaga 1 till avtal om lån av studiedator/Ipad.
Ordningsregler för datorer och nätverk.
•

Under lektionstid är det läraren som bestämmer hur datorn skall användas.

•

Datorn är personlig och får ej lånas ut.

•

Underhåll och reparation av datorn handhas av personal på Aleholm.

•

Datorn skall förvaras, transporteras och hanteras så att den inte utsätts för onormalt slitage,
skada eller stöldrisk.

•

Det är inte tillåtet att utlämna sitt kontonamn och/eller lösenord.

•

I övrigt gäller Aleholms etiska regler för datoranvändande:
Aleholm bedömer som oetiskt när någon:
1.
försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
2.
försöker dölja sin användaridentitet
3.
försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
4.
uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5.
försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
6.
gör intrång i andras privatliv
7.
försöker förolämpa eller förnedra andra.

Brott mot ordningsregler för datorer och nätverk.

Om man bryter mot skolans ordningsregler för datorer och nätverk kommer eleven:
1.

Få en tillsägelse och elevens föräldrar kontaktas.

2.

Vid ytterligare förseelser kommer eleven att stängas av från skolans nätverk och få
begränsade möjligheter att utnyttja sin utrustning.

3.

Utrustningen tas tillbaka och eleven får klara skolarbetet utan densamma.

Bilaga 2 till avtal om lån av studiedator.
Aleholms regler avseende brukande av programvaror gällande för elever studerande vid Aleholm

1.

Aleholm har licens för att använda programvara för datorer från flera utomstående företag.
Aleholm äger inte denna programvara eller tillhörande dokumentation och har utan
tillstånd från programvaruutvecklaren inte rätt att reproducera den utom för
säkerhetskopiering.

2.

Enligt lagen om upphovsrätt, kan personer som är inblandade i illegal kopiering,
produktion eller distribution av programvara och dokumentation ställas till svars med
straffpåföljder som böter eller fängelse. Sådant bruk av programvara eller dokumentation
som omfattas av upphovsrättslagen är olaglig och strider därmed mot de fastställda
riktlinjerna för korrekt uppförande för elever på Aleholm. Mot elever som begår
ovanstående handlingar kommer Aleholm att vidta åtgärder enligt gällande lagstiftning.

3.

Datorer lånade från Aleholm ska inte, under några som helst omständigheter, användas till
illegal fildelning.

4.

Aleholms förbehåller sig rätten att skydda sitt rykte och sin investering i programvara
genom att genomföra interna kontroller för att förhindra att ej auktoriserade kopior av
programvara tillverkas och används.

