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Lån av dator 

Örebro kommun erbjuder dig som elev möjligheten att låna en personlig dator under 
tiden du är elev i gymnasieskolan. Datorn är ett viktigt arbetsredskap i undervisningen 
och du förbinder dig att hantera den enligt nedanstående regler för vård och 
användning samt de policys och riktlinjer för datoranvändning i Örebro kommun som 
finns att läsa på www.orebro.se/e-skola. 
 
När studietiden är slut ska datorn återlämnas till skolan. Om datorn som återlämnas 
till skolan är orimligt sliten eller saknar laddare, kommer en kostnad för detta att 
faktureras. 
 
Om skolan inte har behov av datorn kommer du som avgångselev att få möjlighet att 
köpa datorn till ett marknadsvärde. Detta fastställs under gymnasiets sista termin. 
 
 

Regler för vård och användning 

 Datorn ska hanteras på att ansvarsfullt sätt och får inte lämnas utan uppsikt. 

 Datorn ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad 
varje skoldag.  

 Datorn ska förvaras på en säker plats. 

 När datorn förflyttas inomhus ska datorlocket vara stängt för att minska 
risken för skador. 

 När datorn förflyttas utomhus ska den transporteras i medföljande fodral eller 
motsvarande skydd. 

 Datorn får inte användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. 
för nedladdning av upphovsrättsskyddat material. 

 Information som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras, 
skickas eller på annat sätt hanteras med datorn. Eleven får inte heller med 
datorn besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om detta inte 
är överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. 

 Skolan har rätt kontrollera elevens webbläsarhistorik och datorns innehåll, 
samt vid behov genomföra uppdateringar och ominstallation. 

 Datorn ägs av Örebro kommun. Elev/vårdnadshavare får inte låna ut, hyra 
ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn. 

 Vid eventuell skada eller förlust kan elev/vårdnadshavare bli skyldig att 
ersätta skolan om det visar sig att man genom oaktsamhet skadat eller förlorat 
datorn. 



ÖREBRO KOMMUN 2019-06-18   

  2 (2) 

 

Felanmälan 

Felanmälan görs till leverantörens support. 
 
 

Återtagande av dator 

Skolan har rätt att begära tillbaka datorn om eleven bryter mot ovanstående regler, om 
eleven slutar på den aktuella skolan eller gör studieuppehåll. 
 
 
För att du ska kunna hämta ut din dator behöver både du som elev och dina 
vårdnadshavare (om du är under 18 år) signera att ni tagit del av ovanstående 
information. Dokumentet lämnas sedan till skolan. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort  Datum 
 
_________________________ _________________________ 
Skola Klass 
 
________________________________________________________________ 
Elevens för- och efternamn (textat) 
 
________________________________________________________________ 
Elevens underskrift 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort Datum 
 
________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort Datum 
 
________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Örebro kommun, verksamhetschef Mokhtar Bennis 
 


