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LÅN AV DIGITAL ENHET I HÖGANÄS
KOMMUNS SKOLOR
ÄGANDERÄTT
Enheten ägs av Höganäs kommun. Du som är elev eller vårdnadshavare får inte låna ut,
hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över enheten så att
äganderätten för Höganäs kommun riskeras.
AVTALSTID
Avtalet gäller tills du slutar skolan eller under den period som överenskommits med skolan.
Skolan har rätt att häva avtalet om du bryter mot villkoren i avtalet. När avtalet upphör
ansvarar vårdnadshavare eller du som är myndig elev för att enheten inklusive medföljande
tillbehör återlämnas i gott skick till skolan.
ORDNINGSREGLER
Eleven ansvarar för enheten med tillbehör och att enheten förvaras, hanteras och vårdas på
ett ansvarsfullt sätt. Enheten är stöldbegärlig egendom och när den inte används ska den
därför förvaras säkert och gärna inlåst. Enheten får inte lämnas utan uppsikt eller hanteras
ovarsamt.
Du som elev ska följa dessa regler:
 Du ska ta med enheten hem efter skoldagens slut.
 Du ska ta med dig enheten med fulladdat batteri till skolan varje skoldag.
 Du får inte låna ut enheten till annan person.
 Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och att inte lämna ut lösenordet till någon
annan.
 Du får inte använda enheten till att kränka eller mobba annan person.
 Du ansvarar för att enheten inte används på ett sätt som strider mot gällande
lagstiftning, till exempel genom nedladdning av upphovsrättskyddat material eller
andra olagliga aktiviteter.
 Du får inte lagra eller hantera material på enheten som kan uppfattas som stötande
eller kränkande. Du får inte heller med enheten besöka webbsidor med stötande
eller kränkande innehåll.
Brott mot svensk lagstiftning kommer att polisanmälas.
FEL, SKADA, FÖRLUST ELLER STÖLD
Du förväntas ha förvarat, hanterat, vårdat och använt enheten på det sätt som beskrivs
ordningsreglerna. Vid fel, skada, förlust eller stöld följs arbetsgången nedan.
Vid normalt slitage och rätt hantering av enheten står skolan för nödvändiga reparationer.
Om enheten av oaktsamhet eller uppsåtligen förloras, stjäls eller skadas, kan
vårdnadshavaren eller du som är myndig elev bli ersättningsskyldig.

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

1 (2)

2 (2)

Ersättningsbeloppet är den faktiska kostnaden med hänsyn taget till värdeminskning och
reparationskostnad.
Enheten ska alltid lämnas till skolan för reparation.
ARBETSGÅNG VID REPARATION ELLER FELANMÄLAN
1. Elev/vårdnadshavare anmäler skada, förlust eller stöld till skolan.
2. Vid förlust eller stöld i hemmet eller på fritiden ansvarar vårdnadshavare för att
göra en polisanmälan. En kopia på anmälan ska skickas in i ärendet för avtalet via
www.hoganas.se/minasidor.
3. Om stöld/förlust skett på skolans område så ansvarar skolan för att göra
polisanmälan.
4. Vid behov kontaktar hemmet sitt försäkringsbolag och informerar om skadan och
ansvaret enligt detta avtal.
5. Vid stöld, förlust eller uppsåtligt tillfogad skada ställer skolan skriftligt ansvar och
debiterar den summa som motsvarar den ekonomiska ersättningen.
6. När fakturan är betald är skadan reglerad.
HANTERING AV PROGRAM ELLER APPAR
Kommunen ansvarar för service och underhåll. Skolan har rätt att vid behov få omedelbar
tillgång till enheten för uppgradering av programvaror, kontroll och underhåll samt för
service.
 Dator: Program installeras av IT-avdelningen. Vissa program kan eleven själv
installera och uppdatera via Höganäs Appkatalog.
 Chromebook: I de fall då eleven själv installerar tillägg som inte initieras av lärare är
det elevens skyldighet att försäkra sig om att giltiga licenser finns.
 iPad: Appar ska enbart laddas hem via Höganäs Appkatalog.
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