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Din personliga Chromebook
På Wallbergsskolan vill vi att alla elever ska få möjlighet att utveckla en god digital
kompetens.
Som ett led i detta erbjuder vi dig som elev att förfoga över en personlig Chromebook
under din tid på Wallbergsskolan. Chromebooken är ett digitalt lärverktyg som du som
elev använder i undervisningen.
För att få tillgång till din personliga Chromebook behöver du och dina vårdnadshavare
skriva under ett kontrakt där vi kommer överens om att använda lärverktyget på ett
klokt och ansvarsfullt sätt.
Kontraktet följer med detta försättsblad och du kan ta med det hem så att ni kan läsa det
tillsammans. Cromebooken lämnas ut när kontraktet är underskrivet.
Vi hoppas att du ska ha stor nytta och glädje av din personliga Chromebook under din
fortsatta tid på Wallbergsskolan!
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Kontrakt för lån av ChromeBook
Genom att underteckna detta kontrakt förbinder sig elev och vårdnadshavare att följa
ovanstående regler och är medvetna om att skolan har rätt att återta utrustningen
och/eller stänga av vissa tjänster om reglerna bryts.
Wallbergsskolan förutsätter att vårdnadshavare går igenom överenskommelsen med
eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till att den återlämnas.

Distribution och förvaring
Chromebooken lämnas ut när kontraktet är underskrivet av elev och vårdnadshavare.
Under dagen ska Chromebooken förvaras i låst utrymme (skåp/klassrum) på skolan
när den inte används.
Efter skoldagens slut ska Chromebooken alltid tas med hem, om inget annat avtalats.

Allmänna regler och användning
Elev och vårdnadshavare ansvarar för att Chromebooken används på ett ansvarsfullt
sätt.
Eleven ska vårda Chromebooken och hantera den varsamt.
Chromebooken är stöldbegärlig egendom och får därför aldrig lämnas utan uppsikt.
Chromebooken ska förvaras och transporteras på ett säkert sätt.
Chromebooken skall alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med laddad till
skolan varje dag, om inte annan överenskommelse har gjorts med skolan.
Skolan har rätt att kontrollera webbhistorik och Chromebookens innehåll.
Eleverna har tillgång till Wallbergsskolans trådlösa nätverk.
Wallbergsskolan påtar sig inget ansvar, vare sig civil- eller straffrättsligt, för det
eleven skriver eller gör via nätverk och för de personliga inloggningsuppgifterna.
Eleven ansvarar för att uppgradera appar, uppdatera operativsystemet när ny
version finns.
Kostnaden för obligatoriska appar ansvarar Wallbergsskolan för. Vilka appar som är
obligatoriska avgörs av Wallbergsskolan. Om Wallbergsskolan anser att eleven
behöver fler appar läggs dessa till.
Lagringsutrymmet ska i första hand användas till skolarbete. Blir lagringsutrymmet
fullt ska material som inte är relaterat till undervisningen rensas bort först.
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IT-regler på Wallbergsskolan
Elevens användning av Chromebooken ska ske i enlighet med Wallbergsskolans ITregler:
Jag söker inte på sidor eller sprider material...
... med anspelningar på sex eller med nazistisk och/eller rasistisk propaganda.
... med information med kriminella inslag.
... som är diskriminerande beträffande kön, hudfärg, etniskt ursprung, religiös
övertygelse, sexuell läggning, etc.
Jag använder ett vårdat språk när jag skriver och chattar eller dylikt.
Jag installerar bara program och appar som skolan givit tillstånd till.
Jag streamar inte film under skoltid om det inte ingår i undervisningen.
Jag chattar enbart på uppdrag av pedagog.
Jag lämnar inte ut mina personliga inloggningsuppgifter till någon annan.
Jag tar inte bort eller förändrar de grundinställningar som finns i Chromebooken.
Jag låser inte upp och manipulera Chromebookens operativsystem.
Jag dekorerar inte Chromebooken med klistermärken och dyl.

Fel, förlust eller stöld
Om fel uppstår ska elev eller vårdnadshavare snarast anmäla det till mentor.
Vid stöld skall elev eller vårdnadshavare omedelbart meddela det till mentor. Sker
stölden under skoldagen polisanmäler skolan stölden. Sker stölden utanför skoltid
görs polisanmälan av vårdnadshavare.
Chromebooken omfattas av normal garanti. För att garantin ska gälla krävs att
eleven hanterar utrustningen på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
Om Chromebooken skulle skadas på ett sätt som inte täcks av garantin kan elevens
vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av
Chromebooken.
Om kringutrustning som tex. sladdar, laddare, skyddsfodral mm. som medföljer
Chrombooken försvinner ersätts de av elev/vårdnadshavare med produkter av
samma fabrikat.
Ett krav på ekonomisk ersättning föregås alltid av en dialog mellan skolan, eleven
och vårdnadshavaren.
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Äganderätt
Chromebooken ägs av Wallbergsskolan. Chromebooken får inte lånas ut, hyras ut,
säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas eller användas så att äganderätten för
Wallbergsskolan riskeras.

Service
Skolan har rätt att vid behov få tillgång till Chromebooken för service, uppgradering
av programvaror, funktionskontroll och underhåll.

Kontraktets löptid och upphörande
Avtalet gäller tillsvidare.
Avtalet upphör automatiskt när eleven slutar på Wallbergsskolan.
Skolan får säga upp kontraktet i följande fall:
a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta kontrakt
b) om eleven gör studieuppehåll
c) om eleven blir avstängd från studierna
d) upprepad oaktsamhet
e) om eleven bryter mot gällande policy och riktlinjer

Återlämning av Chromebook
När kontraktet upphör ansvarar eleven för att lämna tillbaka Chromebooken och
övrig utrustning i original, så som laddare, sladdar och eventuell väska. Vi
rekommenderar att även kartong och emballage ska lämnas tillbaka.
Återlämnandet ska ske senast en vecka efter uppsagt avtal om inget annat anges.
Chromebooken ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsätt
från normal förslitning eller skada som täcks av garanti. Eleven/vårdnadshavaren
ansvarar för att återställa Chromebooken till fabriksinställning.
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Undertecknande m.m elevens/vårdnadshavarens exemplar
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka Wallbergsskolan och elev/vårdnadshavare
tar var sitt.
Genom att underteckna detta avtal förbinder sig elev och vårdnadshavare att följa
reglerna i avtalet.
Uppgifter om eleven m.m
Elevens namn
Elevens personnummer
Klass
Chromebookens märkning (fylls i av skolan)

Underskrift av elev
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

Underskrift av vårdnadshavare
Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Undertecknande m.m Wallbergsskolans exemplar
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka Wallbergsskolan och elev/vårdnadshavare
tar var sitt.
Genom att underteckna detta avtal förbinder sig elev och vårdnadshavare att följa
reglerna i avtalet.
Uppgifter om eleven m.m
Elevens namn
Elevens personnummer
Klass
Chromebookens märkning (fylls i av skolan)

Underskrift av elev
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

Underskrift av vårdnadshavare
Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Överenskommelse med elev
För dig som elev påminner vi om att:
Chromebooken är skolans egendom och lånas ut till dig under din tid som elev på
skolan.
Chromebooken ska vara en hjälp för dig i skolarbetet. Skolpersonal har rätt att
återta Chromebooken om den blir ett hinder eller stör undervisningen för dig
eller andra.
Skolans personal avgör om du ska använda Chromebooken.
Var rädd om dina användarnamn, koder och lösenord så att de inte sprids. Om
dina uppgifter missbrukas av andra på nätet, kan du anses vara ansvarig för det
som hänt.
Du som elev ska:
Se till att Chromebooken finns med i skolan, är laddad så att den kan användas i
skolarbetet samt ta hem den vid dagens slut.
Var rädd om Chromebooken. Lämna den inte så att den kan bli stulen eller
skadas. Chromebooken ska återlämnas i det skick den var vid utlämnandet.
Om något händer med Chromebooken säg till mentor så fort som möjligt.
Du som elev får inte:
Ladda ner material från internet utan tillstånd av skolans personal.
Ta eller sprida bilder, filmer eller spela in ljud där andra personer ingår utan
tillstånd.
Kränka andra personer via tex. sociala medier.
Se kontraktet för detaljerad information.
Lycka till och hoppas att du får glädje av Chromebooken i skolarbetet!

________________________________________
(ort och datum)

_________________________________________
(elevens namnteckning)

