Mjölby Gymnasium

Avtal om lån av Ipad vid Mjölby Gymnasium
Elevens personnummer

Elevens namn och klass

Modellbeteckning

Serienummer

ID-nummer (på vita märklappen)

Villkor
Mjölby Gymnasium lånar ut en iPad Air 16GB WIFI med laddare, laddkabel, skärmskydd och förvaringskartong avsedda för skolarbete under den tid som låntagaren är elev vid Mjölby Gymnasium.
Låneobjekten är Mjölby Gymnasiums egendom och får inte lånas ut, hyras ut, pantsättas eller
säljas av låntagaren.
Låneobjekten kvitteras ut då detta avtal är underskrivet av eleven och om eleven är omyndig även
av dennes vårdnadshavare/målsman.
Personal vid Mjölby Gymnasium har rätt att när som helst under lånetiden besiktiga låneobjekten.
Av rektor utsedd person har rätt att när som helst byta ut dem mot andra. Om låneobjekten byts
ut under lånetiden anges det på detta avtal att låneobjekten bytts ut och ett nytt avtal tecknas.

Regler för användning av iPad
Låneobjektet är ett verktyg i elevens utbildning och får bara användas enligt gällande regler och
riktlinjer som återfinns i bilagan Regler och anvisningar för IT-miljön i Mjölby kommuns skolor.
Låntagaren ansvarar själv för att reglerna följs.
Personalen vid Mjölby Gymnasium avgör vad låneobjektet ska användas till och vilka applikationer
(appar) som får installeras och användas. All IT-utrustning och Internet ska användas på ett sådant
sätt att skolans anseende inte skadas och användandet inte strider mot gällande lagstiftning.

Handhavande
Eleven bär ansvar för att låneobjekten hanteras och förvaras med varsamhet. De ska vårdas väl,
inte skadas, förstöras eller förloras.
iPad ska finnas med i skolan och det är viktigt att den är funktionsduglig under lektionerna, laddad
och försedd med appar anpassade till lektionens innehåll. Eleven ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad utrustningen får användas.

Installation av appar
Vid leverans är iPad konfigurerad med ett antal appar. Ytterligare appar kan komma att behöva
installeras under utbildningstiden vilket sker av eleven via elevens eget Apple-ID. Om det är appar
för skolarbete som medför kostnader erhåller eleven ett Apple ”GiftCard” av läraren i samband
med installationen. Appar för privat bruk får eleven bekosta själv.
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Eleven ansvarar för att nödvändiga appar för skolarbetet finns tillgängliga i sin iPad. Det innebär
att eleven måste vara uppmärksam på hur det interna lagringsutrymmet utnyttjas, appar för skolarbete ska ha företräde framför privata. Vid eventuella fel på apparna ska eleven kontakta läraren
som hänvisar till rätt person för felsökning och hjälp.

Lagring på iPad
Eleven ansvarar själv för det som lagras på iPad. Skolan ersätter inte appar, dokument, filer eller
annat material som lagrats på iPad, exempelvis om enheten måste bytas ut eller återställas. Eleven ansvarar själv för att säkerhetskopiera sina appar, dokument och filer på ett lämpligt sätt, i
exempelvis iCloud.

Skada eller förlust av iPad med kringutrustning
För låneobjekten finns 1 års garanti som endast täcker fabrikationsfel. De är inte försäkrade. Vi
rekommenderar eleven/vårdnadshavaren att ha en lämplig försäkring för låneobjekten som täcker olycksfall, stöld och rån.
Eleven är alltid ansvarig för sina handlingar och för de kostnader som uppstår vid förlust av eller
skador på låneobjekten och installerade appar. Ersättningskostnaden vid förlust eller byte på
grund av skada beräknas med utgångspunkt från låneobjektens ålder.
Anmälan om skada, förlust eller stöld av låneobjekten och tillhörande utrustning ska på Dackeskolan göras till servicetekniker och på Kungshögaskolan till biblioteketet.
Vid stöld ska alltid en polisanmälan göras och kopia av anmälan ska lämnas eller skickas till skolan.

Överträdelse av dessa regler
Vid misstanke om överträdelse av de här reglerna och de som återfinns i bilagan Regler och anvisningar för IT-miljön i Mjölbys skolor beslutar skolledningen hur ärendet ska hanteras, exempelvis
avstängning från IT-miljön eller annan disciplinär åtgärd. Kommunens IT-avdelning kan även tillfälligt stänga av användning till IT-miljön om skadliga appar som äventyrar IT-miljön används.

Avtalets upphörande
Mjölby Gymnasium får säga upp avtalet i följande fall:
•

Om eleven bryter mot bestämmelserna i det här avtalet eller bilagan Regler och anvisningar för IT-miljön i Mjölbys skolor.

•

Om eleven slutar på Mjölby Gymnasium.

•

Vid omprioritering av IT-resurser.

När avtalet upphör ska låneobjekten omgående återlämnas till Mjölby Gymnasium på låntagarens
bekostnad och ansvar till av skolan angiven plats. Låneobjekten ska vid återlämnandet vara i
samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning.
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Undertecknande
Jag/vi (elev och om elev är omyndig elevens vårdnadshavare) har läst, förstått och accepterat
ovanstående villkor samt är fullt medveten om Regler och anvisningar för IT-miljön i Mjölbys
skolor och samtycker till att följa dessa.
Som vårdnadshavare tar jag på mig betalningsansvaret för eventuella kostnader (se ovan Skada
eller förlust av iPad med tillhörande utrustning) som kan komma att åläggas eleven under detta
avtals giltighetstid.

Ort och datum

Ort och datum

Elevens underskrift

Vårdnadshavarens underskrift

Elevens namnförtydligande

Vårdnadshavarens namnförtydligande

Bilaga till detta avtal:
- Regler och anvisningar för IT-miljön i Mjölbys skolor
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