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Information om lån av personligt digitalt verktyg från
Grundskoleförvaltningen
Inom kort får ditt barn möjlighet att låna ett personligt digitalt verktyg av
skolan. Det digitala verktyget kan vara en surfplatta eller en dator och ska
användas som arbetsredskap och lärverktyg. För att eleven ska få kvittera ut
ett digitalt verktyg krävs att du och ditt barn tillsammans tar del av denna
information samt informationen i bilagan ”Digitala verktyg i grundskola
och gymnasieskola”. Därefter undertecknar ni överenskommelsen på
sidan 4 och lämnar den till skolan.
Genom undertecknandet har ditt barn och du accepterat villkoren i
informationen samt i överenskommelsen och är medvetna om att skolan
har rätt att omgående ta tillbaka det digitala verktyget om riktlinjerna inte
följs.
I samband med att ditt barn får tillgång till sitt digitala verktyg kommer
elevens personuppgifter att registreras i nödvändiga system för hantering
av det digitala verktyget. Mer information om hur Borås Stad hanterar
personuppgifter finns på www.boras.se/pub.
Varför lånar vi ut digitala verktyg?
Grundskoleförvaltningen i Borås vill skapa goda förutsättningar för en
utbildning där informations- och kommunikationsteknik (IKT) används
som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt grundskolans läroplan ska
skolan lära eleverna att använda bland annat digitala verktyg för
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande,
kommunikation och lärande. Därför erbjuder vi våra elever ett personligt
digitalt verktyg.
Om ni väljer att inte kvittera ut ett personligt digitalt verktyg förbinder sig
skolan att under lektionstid låna ut ett till eleven. Det verktyget är inte
personligt och får inte tas med hem.
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Riktlinjer och information för alla elever som lånar ett personligt
digitalt verktyg:
Riktlinjer som alla elever ska följa:
•

Ditt verktyg är ditt arbetsredskap och ditt lärverktyg. Under
skoltid ska det användas till skolarbete och det är ditt ansvar att
verktyget är laddat och fungerar under skoldagen.

•

Verktyget får endast användas till det som är tillåtet enligt lag.

•

Även när du använder verktyget ska du visa respekt för
andra människor.

•

Det är förbjudet att använda verktyget för att uppmuntra eller
försköna våld, porr, rasism, extremism, terrorism, diskriminering
eller kränkande behandling.

•

Du får inte ladda ner och installera programvara som kan skada
ditt verktyg, exempelvis Jailbreak, piratkopierad programvara och
profiler.

•

Dina lösenord är personliga. Dela dem ej med någon annan elev.

•

Ha alltid koll på ditt verktyg och din laddare, förvara dem alltid
på ett säkert ställe när de inte används.

•

Var rädd om och ta väl hand om ditt verktyg och din laddare.
De ska hålla länge.

•

Efter skolans slut tar du alltid med ditt verktyg hem, inga
personliga digitala verktyg får förvaras i skolan nattetid, (om inte
skolan ger instruktioner om annat).

•

Ditt verktyg ska alltid vara fulladdat när du kommer till skolan.
Har du en iPad bör du inte använda den när den laddas.

Förvaring
Under skoltid har du ditt verktyg med dig, när du bär verktyget ska det
förvaras i sitt fodral. Om du förvarar verktyget i ditt skåp måste låset
vara säkerhetsklassat. Efter skolans slut tar du alltid med ditt verktyg
hem, inga personliga digitala verktyg får förvaras i skolan nattetid (om
inte skolan ger instruktioner om annat),
Hjälp och support
När du lånar ett personligt digitalt verktyg har du stort eget ansvar för
hur du använder ditt verktyg. På din skola finns en IT-ansvarig som
kan ge enklare support och hjälper dig med felanmälan. Det finns inget
supportavtal för enskilda användare.
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Försäkring
Skolan hyr de digitala verktygen. I avtalet ingår garanti och försäkring.
För att garanti och försäkring ska gälla ställs krav på att
användaren hanterar sitt verktyg på ett ansvarsfullt sätt, använder
medföljande fodral och förvarar det på säker plats. Om en
olyckshändelse skulle inträffa och verktyget skadas ska IT- ansvarig på
skolan kontaktas omgående. Om verktyget stulits ska stölden
polisanmälas. Om stölden skett efter skoltid gör vårdnadshavaren
polisanmälan.
Försäkringen gäller inte vid avsiktlig skadegörelse eller
oaktsamhet.
Om verktyget skadats genom avsiktlig skadegörelse eller oaktsamhet
gäller inte försäkringen och frågan om ekonomiskt skadeståndsanspråk
kan uppstå. Om en elev till exempel lämnat sitt verktyg utan tillsyn eller
varit grovt oaktsam kan skadestånd från vårdnadshavare komma att
krävas. Vårdnadshavare rekommenderas att se över familjens
försäkring så att den omfattar lånat digitalt verktyg. Vid återlämning
efter avtalsslut ska både digitalt verktyg samt laddaren lämnas
tillbaka i fungerande skick, utan synliga skador.
När eleven slutar
Det digitala verktyget tillhör skolan. Om eleven byter skola lämnas
verktyget tillbaka före skolbytet. En avvikelse från rutinen kräver
skriftlig överenskommelse med skolan.
Före avtalstidens slut kan vårdnadshavare ibland få erbjudande om att
köpa loss sitt barns lånade digitala verktyg för ett, av leasingföretaget
beräknat, restvärde.
Om det digitala verktyget inte köps ut ska det återlämnas till skolan.
Om enheten och/eller laddaren inte återlämnas kan vårdnadshavaren
bli debiterad för verktyget och/eller laddaren.
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Överenskommelse angående personligt digitalt verktyg
i grundskolan.
Vi har tagit del av informationen i dokumenten ”Information om lån av
personligt digitalt verktyg från Grundskoleförvaltningen” och ”Digitala
verktyg i grundskola och gymnasieskola”. Vi är införstådda med att alla
elever ska följa riktlinjerna och att innehållet i verktyget kan komma att
kontrolleras. Vid brott mot svensk lag eller mot gällande riktlinjer kan
eleven förlora rätten att låna ett personligt digitalt verktyg. Vidare är vi
införstådda med att verktyget och laddaren tillhör skolan, vilket innebär
att dessa skall lämnas tillbaka till skolan vid byte till annan skola eller
stadie.
Fylls i av eleven
Underskrift

Namnförtydligande och klass

Fylls i av vårdnadshavare 1

Jag har enskild vårdnad

Ort och datum

Personnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Fylls i av vårdnadshavare 2
Ort och datum

Personnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Fylls i av skolan
Verktygets nummer:
Det digitala verktyget är nytt
Det digitala verktyget har använts tidigare, och har därför
kontrollerats. Eventuell anmärkning är dokumenterad av
skolan.
Personuppgifter i denna blankett behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen för
att administrera lån av digitala verktyg. För mer information om hur Borås Stad
hanterar personuppgifter se www.boras.se/pub eller kontakta
Grundskoleförvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Grundskolenämnden är
personuppgiftsansvarig för grundskolan och nås via grundskola@boras.se.

