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KONTRAKT FOR LÅN AV SKOLENS 

DIGITALE ENHETER 

Hamarøyskolene gir elever anledning til å låne en digital enhet med seg hjem etter avtale med 

lærer. Eleven vil ved utlevering av digitale enheter og etter signering av denne kontrakt, være 

personlig ansvarlig for enheten, på samme måte som for annet skolemateriell, som f.eks. 

skolebøker. 

 

Den digitale enheten skal benyttes til skolearbeid ved behov gjennom hele skoleåret. Enheten 

er Hamarøy kommunes eiendom og skal oppbevares på skolen i sommerferien. Det gjøres 

oppmerksom på at skolen tar inn digital enhet til oppdatering og vedlikehold ved behov. 

Dersom eleven slutter/bytter skole, skal digital enhet leveres inn. 

 

Følgende punkter må overholdes: 

1. Den digitale enheten skal alltid tas med på skolen og bare benyttes til 

undervisningsformål. 

2. Den digitale enheten skal ikke benyttes til nedlasting av innhold, program, spill, etc. 

uten avtale med lærer. Ved denne type misbruk, kan eleven miste rett til å låne/ 

disponere digitalt utstyr fra skolen. 

3. Eleven plikter å sette seg inn i, og å bruke godt nettvett når den bruker kommunens 

IKT-utstyr. 

4. Eleven er ansvarlig for å kjøre oppdateringer når det varsles. Si fra til lærer dersom du 

trenger veiledning. 

5. Dersom det oppdages feil eller mangler ved den digitale enheten, må lærer varsles 

med en gang. 

6. Eleven er personlig ansvarlig for datamaskinen og strømforsyningen: 

• Eleven må behandle maskinen og strømforsyningen med forsiktighet. 

• Ved tap av digital enhet og skader som er forårsaket av forsettlig og/eller 

uaktsom bruk, vil eleven/foresatte kunne holdes ansvarlig for etter 

Skadeerstatningsloven § 1-2. Skolens ordensreglement gjelder for øvrig også 

for denne avtalen.  

• Den digitale enheten skal kun brukes av låne-taker, og ikke lånes ut til andre. 

• Skolen erstatter ikke private data som er lagret på den digitale enheten. 

7. Digital enhet skal ikke dekoreres med klistremerker, tusj mm. 

8. Dersom den digitale enheten blir stjålet, vil rektor foreta politianmeldelse på vegne av 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. 

 

Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer, ett til lånetaker og ett som skal returneres til 

skolen med underskrifter fra elev og foresatte. 

Denne avtalen gjelder enhet med serienummer: _______________________ 

 

Vi bekrefter å ha lest avtalen og aksepterer vilkårene for lån av digital enhet på skolen. 

 

 

_________________________________        ____________________________________ 

Lånetakers underskrift og dato                     Foreldres/foresattes underskrift og dato 

 

 

_________________________________         ____________________________________ 

Kontaktlærers underskrift  og dato               Rektors underskrift og dato 


