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Regler och avtal för lån av digitala verktyg i Hofors kommun 

 
Som elev i Hofors kommun har du under studietiden möjlighet att låna ett digitalt verktyg 

(iPad, Chromebook etc), verktyget kommer med tillhörande laddare samt i en del fall 

tillhörande case. Du får med ditt digitala verktyg även tillgång till skolans trådlösa nätverk. 

Ditt digitala verktyg är ett viktigt redskap för dina studier. Det är viktigt att du tillsammans 

med vårdnadshavare läser igenom reglerna och skriver under att ni tillsammans tagit del av 

informationen, eftersom detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till att ta hem 

verktyget..  

Allmänna regler och konsekvenser  

En iPad eller Chromebook är ett studieverktyg; den är alltså huvudsakligen avsedd för 

skolarbete. Nedan listas några viktiga överenskommelser kring användandet av den, skolans 

nätverk och bruk även utanför skolan. 

 I skolans olika lärsituationer ska du alltid följa lärarens instruktioner om när verktyget 

ska användas, samt hur och till vad du ska använda den. Exempelvis ska du invänta 

att din lärare ger dig klartecken att starta verktyget när lektionen börjar. 

 Det finns vissa platser där digitala verktyg inte hör hemma. Exempel på sådana 

platser är matsalen, toaletten eller omklädningsrum. 

 Det verktyg du lånar ska alltid finnas tillgänglig tillsamman med dig i skolan. När du 

kommer till skolan på morgonen ska den vara fullt laddad.  

 Du laddar alltså ditt verktyg hemma, se till att laddaren stannar hemma för att 

minska risken att den går sönder vid transport eller tappas bort. 

 Du ska följa de lagar och regler vi har i Sverige. Du måste respektera upphovsrätten 

till texter, datorprogram/appar, fotografier, bilder och ljud. 

 Du får inte använda verktyget till att kränka eller trakassera annan person. Dessutom 

får du inte använda någon annans namn eller fotografi utan tillstånd. 

 Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras eller hanteras med 

det utlånade verktyget. Du får inte heller besöka webbsidor med stötande eller kränkande 

innehåll. 

 Om du inte följer lärarens instruktioner, bortser från ovanstående regler, eller på 

annat sätt använder det lånade verktyget så det stör inlärningsmiljön har lärare eller 

annan representant för skolan rätt att begränsa funktioner eller återta verktyget. 

Ansvar och hantering gällande surfplattan 
Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera det digitala verktyget på ett sådant 

sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras.  

Om du genom uppsåtlig oaktsamhet råkar ut för att ditt lånade verktyg skadas eller förloras, kan du 

och/eller din vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer. Ersättning för 
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skadegörelse debiteras i enighet med de riktlinjer barn- och utbildningsnämnden tagit fram för 

kommunens skolor.   Därmed kan det vara klokt att kontrollera så att ni har en giltig allriskförsäkring.  

Förlorar du verktyget du lånat av kommunen ska detta polisanmälas. Du får inte lämna ditt verktyg 

utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i ditt skåp eller inlåst hemma. Om verktyget skadas, 

förloras eller inte fungerar ska du ta kontakt med skolans vaktmästeri  så fort som möjligt.  

De digitala verktygen kommer förinstallerad med appar som ska användas i undervisningen. Dessa 

appar har företräde framför sådana du installerar för privat bruk. Tänk på att det är du själv som 

ansvarar för det som lagras lokalt på det lånade verktygets hårddisk. Skolan kan tyvärr inte ersätta 

filer eller material som du har lagrat lokalt om verktyget exempelvis måste ominstalleras – se till att 

spara ditt material på din google drive! 

Om du slutar skolan ska verktyget och laddare samt eventuella case, tangentbord, hörlurar 

eller andra tillbehör du lånat lämnas tillbaka 10 dagar innan du slutar.  

De digitala verktygen ägs av Hofors kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra 

ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över verktyget så att 

äganderätten riskeras. Eleven/vårdnadshavaren får inte överlåta eller pantsätta sina 

rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal. 

Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till de digitala verktyget  för uppgradering 

av programvaror, service, kontroll och underhåll. 

Detta avtal gäller från det att eleven har mottagit det digitala verktyget till dess att den 

permanent återlämnas till skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden, såvida inte 

uppsägning från skolans del sker på grund av att: 

 eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal 

 eleven slutar på den aktuella skolan 

När avtalet upphör ansvarar eleven för att återlämna verktyget till skolan. Verktyget och 

dess medföljande originalladdare ska vid återlämnandet vara i fungerande skick.   

Hälsoruta: 1 timme innan du ska sova är det bra att låta bli din Chromebook, surfplatta, tv, telefon 

etc. Låt kroppen få känna av att det är dags att varva ner inför natten. 

 

Din kropp och hjärna behöver återhämtning för att bearbeta dagens händelser och sortera dina 

erfarenheter inför morgondagen. Sömnen stärker ditt immunförsvar, lagar celler i dina muskler och 

producerar hormoner som kroppen behöver nästa dag.   
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Kontrakt: Digitala verktyg 

Elev 
 

Jag har läst igenom ” Regler och avtal för digitala verktyg i Hofors kommun” på föregående sidor. 

Jag förstår och lovar att följa innehållet i avtalet samt andra anvisningar gällande digitala 

verktyg med tillbehör. 

Jag förstår att det är jag som ansvarar för hanteringen av verktyget och min användning av 

nätverket i skolan. 

 

     

Elevens underskrift 

 

     

Namnförtydligande 

 

     

Datum 

Vårdnadshavare 

Jag/vi har tillsammans med eleven läst igenom och diskuterat ”Regler och avtal”. Vi är 

införstådda med att eleven i och med detta är ansvarig för hanteringen av det digitala 

verktyget och nätverket i skolan. 

 

                 

Underskrift vårdnadshavare 

 

                  

Namnförtydligande 

 

                  
Datum 

 

     

Stöldskyddsnummer: (ifylles vid mottagande av det digitala verktyget) 


