
 

 
 Avtale elev-pc  

  

Skole-PC  Inderøy kommune 
Inderøy kommune stiller til rådighet en bærbar PC pr. elev til bruk på skolen. PC-en er imidlertid 
fortsatt Inderøy kommunes eiendom. Elever som omfattes av ordningen med lånt PC må 
akseptere vilkårene som fremgår av denne avtalen. Avtalen må også undertegnes av foresatte.  
 

Vilkår for bruksrett  
1. PC-en er Inderøy kommunes eiendom. Den er registrert på eleven personlig, og den skal ikke 
under noen omstendighet lånes ut til andre.  
 
2. PC-en skal kun benyttes når lærer gir tillatelse til det. Det er ikke anledning til å bruke PC-en i 
friminuttene.  
 
3. Eleven plikter å ta godt vare på PC-en og ta den med hjem ved skoledagens slutt.  
 
4. Eleven plikter å møte på skolen med fulladet PC.  
 
5. Eleven plikter å ikke endre eller fjerne installerte og konfigurerte program og funksjonaliteter.  
 
6. Elev-PC, brukernavn og passord er personlige, og eleven skal sørge for at andre ikke får 
kunnskap om eller tilgang til disse.  
 
7. Eleven skal gjøre seg kjent med «nettvettreglene» og følge disse.  
 
8. Skolen har ikke ansvar for data som er lagret på PC-en. For å redusere risikoen for tap av data 
bør eleven derfor i størst mulig grad benytte Office 365 til lagring.  
 
9. Eleven plikter å kontakte IKT-ansvarlig umiddelbart dersom PC-en eller tilhørende utstyr blir 
skadet, ødelagt eller slutter å fungere.  
 
10. Dersom PC-en slutter å fungere som følge av uhell, dekker forsikringen og Inderøy kommune  

reparasjon av PC-en.  
 
11. Eleven plikter å følge de vilkår som til enhver tid gjelder for bruk av elev-PC. Brudd på disse 
blir sett på som brudd på skolens ordensreglement, og behandles i henhold til det. Dette kan 
blant annet medføre inndragning av retten til bruk av PC-en for en kortere eller lengre periode, 
eller erstatningsansvar ved forsettlig eller uaktsom skade på den, jfr. skadeerstatningsloven §§ 1-
1 og 1-2.  
 

□ Jeg bekrefter at jeg har lest, forstått og akseptert vilkårene i denne avtalen.  

Elevens navn (blokkbokstaver):  
Elevens underskrift:  
Foresattes underskrift: 
 

https://nettvett.no/nettvettreglene/

