
 

Avtale for bruk av personlig PC på Holla 10 åringe skole 

Du har fått en bærbar datamaskin til bruk ved skolen. Maskinen er likevel Nome 

kommune sin eiendom i den tiden du er elev på skolen. Før du tar i bruk maskinen, 

må du og dine foresatte lese gjennom og skrive under på denne avtalen.  

1. PC-en er registrert på deg personlig, og skal aldri lånes ut til andre. Dersom 

du slutter på skolen før utgangen av 10. klasse, skal PC-en leveres inn.  

2. PC-en skal benyttes etter avtale med lærer, og ellers være plassert i sekken. 

Teams-status skal være satt til ikke forstyrr i undervisningstimer, så sant lærer 

ikke sier noe annet. 

3. Det er ikke anledning til å bruke PC-en i friminuttene.  

4. Du plikter å ta godt vare på PC-en. 

5. Du må ta med PC-en hjem, og har selv ansvar for at oppladet PC alltid er med 

til alle skoledager, om ikke annet er avtalt med lærer.  

6. I alle skolens ferier skal PC-ene til elever på alle trinn være på skolen. Midt-

Telemark IKT vil benytte feriene til nødvendige oppdateringer o.l.  

7. Du skal ikke endre eller fjerne installerte og konfigurerte program og 

funksjonaliteter på maskinen.  

8. Ditt brukernavn og passord er personlig. Du har ansvar for at ikke andre får 

kunnskap om eller tilgang til disse.  

9. Du skal følge IKT-reglene. Se vedlegg til denne kontrakten. 

10. Skolen har ikke ansvar for data som er lagret på PC-en. Du skal lagre alt i 

Office 365(Onedrive/Teams). 

11. Du skal kontakte lærer med en gang dersom PC-en eller tilhørende utstyr 

slutter å fungere. Dersom PC-en slutter å fungere som en konsekvens av 

teknisk feil, vil skolen rette det.  

 

 

 

 

 



12. Du plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder for bruk av PC-en. Brudd 

på disse blir sett på som brudd på skolen sitt ordensreglement, og behandles i 

henhold til dette. Dette kan blant annet føre til at du mister tilgangen til PC-en 

din i en kortere eller lengre periode. Det kan også medføre erstatningansvar 

ved forsettlig eller uaktsom skade på PC-en jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-1 

og 1-2.  

13. Ved mistanke om misbruk av IKT-utstyr eller brudd på reglene har skolen og 

Midt-Telemark IKT lov til å logge inn på elevdata og elevkontoen for å sjekke 

aktiviteten. 

 

Jeg bekrefter at jeg har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen ved å 

signere under.  

Elevens navn (blokkbokstaver):_____________________________________ 

 

Elevens signatur: ________________________________________________ 

 

Foresattes signatur:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IKT-regler 

 

1. Alt IKT-utstyr skal behandles pent.  

2. IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver. 

Dette inkluderer også chatfunksjoner i Office365-univserset.  (Teams, Onedrive, 

OneNote) Bruekn av disse funksjonene skal være skolerelatert. 

3. Brukernavn og passord skal holdes hemmelig, og skal kun anvendes av den 

korrekte eleven.  

4. Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.  

5. Elever kan ikke installere egen programvare på skolens IKT-utstyr.  

6. Eleven plikter å bruke godt nettvett.  

 

Kilde: Senter for IKT i utdanningen  


