
 

Avtale ved lån av datamaskin ved Danielsen ungdomsskole Haugesund 

Skoleåret: __________________ 

Elev: _________________________ Basisgruppe: ___ 

 
Lånebetingelser 
Du låner nå en datamaskin til skolebruk. ”Låner” vil si at skolen eier maskinen, så lenge du er elev ved 
skolen. Etter 3 år på Danielsen Ungdomsskole Haugesund blir maskinen overført til deg. Det vil si at 
maskinene betales ned jevnt over 30 måneder. Dersom eleven slutter på skolen før maskinen er 
nedbetalt, vil restbeløpet bli fakturert elevens foresatte. Elever som begynner ved skolen senere enn 
begynnelsen av 8. klasse vil enten få en maskin som er pent brukt eller en helt ny. De som får en ny 
maskin må da betale ut restbeløp tilsvarende de månedene de ikke har gått på skolen. 
 
Kostnadene per maskin ligger nå på 9000 kroner over en treårsperiode, inkludert forsikring og 
programvare. Dette tilsvarer 300 kroner pr. måned i nedbetaling. 
 
Vedlikeholdsansvar 
Maskinen er først og fremst et verktøy for skolearbeid, og skal brukes til det. Det er ditt ansvar å 
stelle fint med maskinen, holde den i god stand til en hver tid, regelmessig oppdatert og trygt 
oppbevart. Maskinen skal i skoletiden kun brukes etter avtale med lærer. Dersom eleven ikke 
behandler maskinen fint, eller i henhold til avtale med lærer, kan skolen inndra maskinen. 
 
Dersom det oppstår feil på maskinen må IKT-ansvarlig på skolen kontaktes, som vil vurdere hvordan 
maskinen raskest mulig kan fikses. Maskinene er godt forsikret, men det følger en egenandel på kr 
1500 ved bruk av forsikring.  
 
Du er ansvarlig for å holde maskinen oppdatert, og å ta regelmessig sikkerhetskopi av egne data. 
 
Det følger med en lader som du også har ansvar for. Skolen kan ikke erstatte lader som forsvinner 
eller blir ødelagt. Det anbefales at laderen kun brukes hjemme, da batteriet er godt nok til å holde en 
hel skoledag. 
 
Nedlasting av tilleggsprogram 
Fordi maskinen først og fremst er et verktøy for å hjelpe med læring er det ikke anbefalt å installere 
program som kan minske fokuset på skolearbeid, eller ta opp kapasiteten på maskinen. Det er 
strengt forbudt å laste ned og/eller dele ulovlige filer med andre via maskinen.  
 
Skolens ordensreglement gjelder også for bruk av Mac.  
 
Dato: måndag 3. januar 2022 
 

• Jeg har lest og forstått vilkårene for lån av datamaskinen. Kontrakten må signeres og 
returneres før maskinen kan utleveres. 

 
 
Kontrakten er underskrevet av: 
 
 
        ____________________________                     ____________________________ 

 Elev       Foresatt 
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