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Lån av elevdator – praktiska råd till elev
Du har fått låna en elevdator av Kungsbacka kommun. Här kommer några
saker som är viktiga att tänka på när du använder den.
✓ Du har ansvar för din dator, ha den därför alltid under uppsikt. Förvara
den i ditt skåp eller på annan anvisad plats när du inte ska använda
den.
✓ Inloggningsuppgifterna, användarnamn och lösenord, som öppnar din
dator är också din inloggning till de flesta system du använder i skolan.
Var rädd om den informationen, dela aldrig ditt lösenord med någon.
✓ Du ska ta med datorn hem efter skolans om inget annat är
överenskommet med din mentor.
✓ Vi rekommenderar att du låter det medföljande fodralet, väskan sitta
på när du ska bära datorn med dig. Då är risken liten att den blir
skadad om olyckan är framme.
✓ Elevdatorn är ditt skolverktyg och för att den ska fungera smidigt
behöver du alltid ha en viss mängd ledigt på hårddisken. Du måste vara
beredd att rensa, t.ex. ta bort bilder och filmer, om du har ont om
utrymme.
✓ Din lärare eller mentor kan vilja kontrollera datorn och dess innehåll
tillsammans med dig. Han eller hon kan kräva att du ska avinstallera
enskilda program/appar som stör i skolarbetet eller är olämpliga på
annat sätt.
✓ Du ska alltid ladda din dator hemma och ta med den fulladdad tillbaka
till skolan.
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✓ Var rädd om din laddare, skulle du tappa bort den får du låna en ny av
skolan tills den kommer tillrätta. Skolan står för EN ny laddare, skulle
det hända igen kan du ladda ditt verktyg på skoltid.
✓ Om du är oaktsam eller tappar bort din dator kan dina vårdnadshavare
bli ersättningsskyldiga.

Datorn som verktyg i ditt lärande
✓ Elevdatorn ska användas för ditt lärande. Under lektionstid använder
du naturligtvis inte den för att spela spel, se på film eller surfa på sidor
som inte berör det som lektionen handlar om. Lägg undan datorn när
din lärare ber dig.
✓ Respektera andra
- Du får inte filma eller fotografera andra elever eller skolans personal
utan tillåtelse.
- Tänk noga på vad du skriver eller vilka bilder du lägger upp i olika
sociala medier. Uttryck dig inte på ett sätt som kan uppfattas
kränkande. Samma regler för uppträdande gäller i såväl det digitala
rummet som i det fysiska. Skolans nolltolerans mot kränkningar gäller
även på nätet.
På din skola kan det finnas ordningsregler som även omfattar datorer, iPads
och mobiltelefoner.

Mer information
På kommunens hemsida finns svar på frågor som du eller din vårdnadshavare
kan ha när det gäller lån av digitalt verktyg; kungsbacka.se/larplattor
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Om något oförutsett inträffar – hantering och ersättningsanspråk
vid samförstånd mellan vårdnadshavare och rektor
✓ Om elev förlorar datorn i skolan Skolan gör polisanmälan och ersätter
med nytt digitalt verktyg.
✓ Om elev förlorar datorn utanför skolan Vårdnadshavare gör polisanmälan
och tar kontakt med eget försäkringsbolag, använder hemförsäkring om
möjligt. Skolan fakturerar vårdnadshavare enligt aktuell kommungemensam
värdering. (läsåret 2020/21 Enhetspris 1500 kr oavsett ålder på verktyg)
✓ Om elev har avlägsnat datorns/iPadens medföljande skydd,
tapparverktyget så den måste lagas eller bytas ut
Skolan fakturerar vårdnadshavare enligt aktuell kommungemensam värdering.
(läsåret 2020/21. Enhetspris 1500 kr oavsett ålder på verktyg)
✓ Om elev tappar datorn så den måste lagas eller bytas ut trots intakt
skydd. Skolan står för kostnader och ersättningsprodukt
✓ Om datorns medföljande skydd saknas eller förstörs Skolan
tillhandahåller nytt skydd
✓ Om eleven förlorat eller förstört datorladdare Skolan tillhandahåller EN
laddare
✓ Om eleven förlorat eller förstört adapter/ laddarsladd Skolan
tillhandahåller EN ny adapter/laddarsladd
✓ Vid reklamation av ladd-adapter/sladd Skolan kontaktar garantiservice
och tillhandahåller ny utrustning
✓ Vid funktionsfel och reklamation av elevdator Skolan kontaktar
garantiservice och tillhandahåller ersättningsprodukt.
Var rädd om din dator – de pengar som går åt för att ersätta trasig utrustning
kan användas på mycket bättre sätt ☺

