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AVTALE OM LÅN AV BÆRBAR PC - SKOLEÅRET 2015/2016 
 (Kontrakten har 2 sider) 

 

Elev / låntaker (blokkbokstaver):      Klasse:    

 

 

Elevens adresse (Blokkbokstaver):       

      

          

 

1. IKT‐utstyr  

Undertegnede har mottatt følgende IKT‐utstyr:  

Utstyrstype: HP Probook 

Utstyrsnavn: HEBNB                Serienummer:  

Tilleggsutstyr: Strømadapter  

  

2. Eierforhold 

IKT‐utstyret tilhører Oslo kommune – Utdanningsetaten – Hersleb videregående skole. IKT-

utstyret skal leveres til skolen ved slutten av hvert skoleår. Ved behov må eleven levere inn 

PCen under heldagsprøve eller eksamensperioden.  

  

3. Installasjon og service 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det kun Hersleb videregående skole som kan foreta  

installasjoner og service på utstyret.  

  

4. Forpliktelser – mislighold 

 Det er kun låntakeren som skal være bruker. 

 PCen skal merkes med elevens navn og kan ikke lånes ut til andre. Dette gjelder også 

medelever. 

 Eleven er enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring. 

 Det er ikke anledning å merke PCen med klistremerker eller lignede. Dette regnes 

som skade på maskin. 

 Det er ikke tillatt å oppbevare PCer i klasserom uten tilsyn eller i ulåste klasserom, 

på skolens område. 

 Oppbevaring av PCer på skolen skjer på eget ansvar. 

 PCen skal til en hver tid være tilgjengelig i undervisningen. Dersom PCen ikke er 

tilgjengelig, kan det føre til anmerkning. 

 Den enkelte elev er selv ansvarlig for å lagre på rett måte og ta sikkerhetskopier av 

sine data. Alle filer og dokumenter relatert til skolearbeid skal lagres i «Min Sky». 

Brukeren er ansvarlig for dokumenter og lignende som opprettes utenfor skolens 

nett. 

 PCen må leveres inn dersom IKT-avdelingen må reinstallere, slette/endre filer og 

programvare lokalt på PCen. 
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Dersom låntaker misligholder avtalen kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres til 

skolen. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig 

måte. 

 

5. Tap ‐ skade 

Dersom PCen/laderen er skadet, stjålet eller mistet må dette meldes umiddelbart til Hersleb 

VGS v/resepsjon. Meldingen skal gjøres skriftlig og elever under 18 år må ha foreldrenes 

underskrift. 

  

6. Erstatning 

Ved skade på eller tap av utstyr gjelder vanlige erstatningsrettslige regler. Det betyr at låntaker/

foresatt kan bli erstatningsansvarlig, dersom låntaker har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.  

Tap/manglende innlevering av PC erstattes med kr. 3 000,-. 

Tap/skade av lader (HP) erstattes med kr. 150,-. 

Andre skader erstattes etter produsentens takst. 

 

7. Egenandel 

Låntaker skal betale kr 946,- i egenandel.  

 

8. Utlånets varighet 

Utlånets varighet er fra utleveringsdato til skoleårets slutt i juni 2016. Hvis eleven slutter på 

skolen i løpet av skoleåret skal PCen leveres inn umiddelbart. Dersom PCen og lader ikke 

leveres inn må utstyret erstattes i sin helhet. 

 

9. Dokumentasjon 

Kvitteringen forefinnes i original hos Hersleb videregående skole med kopi til låntaker.  

  

  

Oslo,  …… / ……. 2015 

  

 

           

Låntakers signatur  

 

 

           

Foresattes signatur   

 (dersom eleven er under 18 år) 

 

           

Foresattes navn (Blokkbokstaver) 


