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Överenskommelse för lån av digitalt lärverktyg (Chromebook, PC
eller Ipad) från Åstorps kommun.

I Åstorp kommun erbjuds elever i grundskola och vuxenutbildning att låna ett digitalt
verktyg för sitt skolarbete. För de elever som erbjuds att låna hem sitt digitala
verktyg krävs ett godkännande från vårdnadshavare enligt denna överenskommelse.
Denna överenskommelse avser följande utrustning: lärverktyg, strömadapter och
tillhörande väska. Lärverktyg är ett arbetsredskap som är avsedd för skolarbete.
När en elev använder sitt digitala verktyg förbinder den sig också till att respektera
lärarens direktiv och att endast använda de program och tjänster som den har rätt till.

Villkor för hemtagning av lärverktyg (Chromebook, PC eller Ipad)
från Åstorps kommun

Lärverktyget skall ses som elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela
utbildningsperioden.
För att eleven skall få ta med sitt lärverktyg hem krävs att eleven och dennes
vårdnadshavare har undertecknat och tagit del av villkoren i detta dokument.

Personligt ansvar för lärverktyget
Lärverktyget är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och i
hemmet. Eleven och vårdnadshavaren ansvarar för det utlämnade lärverktyget med
tillbehör under hela lånetiden. Eleven och vårdnadshavaren förbinder sig att hantera
och använda lärverktyget på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage,
skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas. Lärverktyget ska återlämnas
tillsammans med strömkabel vid avslutad eller avbruten skolgång.

Förvaring av lärverktyg (Chromebook, PC eller Ipad) under skoltid
Under låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring och
transport av lärverktyget. När eleven förflyttar sig med sitt lärverktyg så ska det ske
i medföljande väska eller likvärdig förvaring.
Då eleven inte använder lärverktyget eller inte har den under uppsikt under
skoldagen skall den förvaras inlåst i säkert förvar.

Efter skoldagens slut
Eleven skall ta hem lärverktyget efter skoltid och under lov/ledighet.
När lärverktyget inte används och speciellt vid transport skall detta ske i den
tillhörande väskan, eller likvärdig väska, som eleven får vid utlämning av
lärverktyget.
För den dagliga undervisningen är det viktigt att lärverktyget är funktionsdugligt på
lektionerna, därför ska lärverktyget vara fulladdat vid skoldagens början.
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Bevakning av användning
Åstorp kommun hanterar och bevakar användningen av lärverktyget. Det innebär t.ex
att en administratör kan kontrollera individers webbhistorik. Detta görs dock endast i
samråd med vårdnadshavare och skolledare.

Vid stöld, skada eller fel på lärverktyget
Vid skador eller förlust av lärverktyget görs alltid en anmälan av vårdnadshavaren
som förklarar förloppet. Om skolan bedömer att eleven varit oaktsam och inte följt
detta avtal kan vårdnadshavarna som yttersta konsekvens bli ersättningsskyldiga med
ett belopp som motsvarar lärverktygets restvärde. Eleven eller vårdnadshavaren får
inte själva reparera eller på något vis göra annan åverkan på lärverktyget.

Om ett fel uppstår kommer IT-ansvarig på skolan att kontrollera om felet är ett
garantiärende eller inte. Vid förlust av lärverktyget ska eleven med hjälp av skolan
snarast göra en polisanmälan. Om eleven inte lämnar tillbaka lärverktyget när
hon/han slutat skolan polisanmäls detta som stöld.

Låneperiod
Överenskommelsen gäller från och med undertecknandet fram till det att eleven
slutar i Åstorps kommunala grundskola/vuxenutbildning, avbryter sin utbildning
eller om Åstorps kommun säger upp eller justerar överenskommelsen. Eleven eller
vårdnadshavaren får inte låna ut eller låta andra disponera lärverktyget.

Om eleven eller vårdnadshavaren inte följer överenskommelsen avgör
skolans rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det
finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan.

Godkännande av överenskommelse
Vårdnadshavaren kommer få ett meddelande i appen edlevo om att den behöver
lämna sitt samtycke till utlåning av digitalt verktyg inför utlämnande.
Om vårdnadshavaren inte har tillgång till appen så kan skolledaren på respektive
skola hjälpa till.
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