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Utlånsinformasjon og regler for praktisk bruk av PC ved ______________(skole) 
 

_______________________________________________ (elevens navn)  

 

har fått utdelt PC med service tag: _______________________________   
 

PC’en er Eidsvoll kommune sin eiendom og skal sammen med utdelt lader leveres 

tilbake i sin originale stand når eleven slutter på skolen, eller når skolen ber om det. 

Det overordnede målet i kommunens strategi for digitaliseringer er hentet fra 

«Framtid, fornyelse og digitalisering» (Kunnskapsdepartementet 2017) og lyder som 

følger: Eleven skal tilegne seg gode digitale ferdigheter og dømmekraft gjennom 

opplæringen og lære å utnytte digitale læremidler kreativt og skapende. 

PC’en er et personlig verktøy for bruk til skolearbeid og for å nå målene om 

grunnleggende digitale ferdigheter i alle fag i henhold til gjeldende læreplan og 

IKTplan.no. 

Utlånsinformasjon og regler for praktisk bruk blir gjennomgått med elevene, og 

skrevet under av elev og lærer ved utdeling av PC. Foresatte får kopi.  

Utlånsinformasjon 

✓ Eidsvoll kommunes og den enkelte skoles ordensreglement gjelder for bruk av 

PC’en. Misbruk håndteres via ordensreglementet. 

✓ PC’en er en personlig enhet, og skal ikke lånes bort til andre. 

✓ PC’en har et unikt serienummer som kobles til bruker ved pålogging. 

✓ Elevene er pålogget maskinen med feidebruker@digirom.no 

✓ Elevene får tilgang til et utvalg programvare gjennom en firmaportal og tilpasset 

«Store». Elevene har i tillegg tilgang til Feide-tjenester som skolen har lisens på. 

✓ PC’en og laderen merkes med elevens navn. Det skal ellers ikke settes på 

personlige merker verken på PC eller lader. 
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Tap og skade 

✓ Elevene har ansvar for å ta vare på og sørge for at PC’en er i orden og kan 

brukes i opplæringen. 

✓ Ifølge Skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2 kan foresatte være pliktige til å 

betale erstatning dersom PC eller medfølgende utstyr ødelegges.  

✓ Tap av eller skade på PC eller lader meldes kontaktlærer umiddelbart. 

Praktisk bruk 

✓ Skolen har ansvar for å etablere en god praksis for bruk av PC’en på skolen. 

Dette inkluderer ergonomi. 

✓ Eidsvoll kommune er ikke ansvarlig for tap av innhold på PC og elevene må selv 

stå for sikkerhetskopiering til sin Onedrive (opplæring vil bli gitt). 

For skoler som sender PC med elevene hjem: 

✓ PC’en skal alltid være med på skolen, og tas med hjem hver dag.  

✓ PC’en skal være tilstrekkelig ladet for å kunne brukes i løpet av skoledagen. 

Hovedregel er at lading skjer hjemme. 

✓ Lading bør foregå under oppsyn.  

✓ Ved transport til og fra skolen skal PC’en beskyttes mot støt, mat og drikke. 

 

 

Dato for utlevering:________________   

 

Elevens signatur: __________________________________    

  

Signatur av lærer som har levert ut PC:____________________________ 

 

 


