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Överenskommelse för lån av lärverktyg (Chromebook, PC eller 

Ipad) från Åstorps kommun 
 

Denna överenskommelse avser följande utrustning: lärverktyg, strömadapter och 

tillbehörande väska. Lärverktyg är ett arbetsredskap som är avsedd för skolarbete. 

 

Elev och vårdnadshavare förbinder sig att följa denna överenskommelse. Det 

innebär att: 

 

 eleven alltid tar med lärverktyget till skolan och ser till att den är 

funktionsduglig på lektionerna 

 eleven och vårdnadshavaren har ansvar för lärverktyget och ser till så att 

den hanteras på ett varsamt sätt 

 eleven förvarar lärverktyget på ett ändamålsenligt och säkert sätt och har 

den under uppsikt eller inlåst under skoldagen 

 eleven tar hem lärverktyget efter skoldagens slut samt vid lov/ledighet för 

förvaring och laddning 

 eleven, vid kontakt med andra personer via Internet, följer de 

Netikettsregler som Skolverket rekommenderar och uppträder på ett sätt 

som är värdigt Åstorps kommun 

 eleven följer gällande lagstiftning och endast använder program och 

tjänster som hon/han har rätt till 

 eleven eller vårdnadshavaren genast anmäler skador eller fel till sin skola 

enligt gällande rutiner 

 som vårdnadshavare hjälper jag mitt barn att följa de villkor som finns för 

att få använda lärverktyget 

 eleven återlämnar lärverktyget, strömsladd och väska när hon/han slutar på 

skolan 

 eleven och vårdnadshavaren har tagit del av alla punkter och villkor i detta 

dokument 
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Villkor för lån av lärverktyg (Chromebook, PC eller Ipad) från 

Åstorps kommun 
 

Åstorps kommun erbjuder eleverna genom lån att disponera ett lärverktyg under 

sin skolgång. Lärverktyget skall ses som elevernas arbetsredskap i skolarbetet 

under hela utbildningsperioden. För att eleven skall få kvittera ut lärverktyget 

krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har undertecknat och tagit del 

villkoren för att få disponera lärverktyg som digitalt verktyg i skolarbetet. 

 

Personligt ansvar för lärverktyget 

Lärverktyget är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och i 

hemmet. Eleven och vårdnadshavaren ansvarar för det utlämnade lärverktyget med 

tillbehör under hela lånetiden. Eleven och vårdnadshavaren förbinder sig att 

hantera och använda lärverktyget på ett sådant vis att den, med undantag från 

normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas. Lärverktyget 

ska återlämnas i den väska som den levererades i tillsammans med strömkabel. 

 

Om Lärverktyget förses med klistermärken ska dessa gå att ta bort fullständigt och 

lärverktyget ska vara ren från dessa då den återlämnas. Utrustningen får inte lånas 

ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev som den här 

överenskommelsen gäller. 

 

Åstorps kommun kan göra regelbundna och slumpmässiga kontroller av de 

utlånade lärverktygen för att säkerställa att de vårdas och enligt de villkor som 

finns för att få använda lärverktyget. 

 

Förvaring av lärverktyg (Chromebook, PC eller Ipad) under skoltid 

Under låneperioden krävs att eleven iakttar normal aktsamhet vid förvaring av 

lärverktyget med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. 

Lärverktyget är elevens och vårdnadshavarens ansvar och får aldrig lämnas utan 

uppsikt. Då eleven inte använder lärverktyget eller har den under uppsikt under 

skoldagen skall den förvaras inlåst i säkert förvar. 

 

Efter skoldagens slut 

Eleven skall ta hem lärverktyget efter skoltid och under lov/ledighet. När 

lärverktyget inte används och speciellt vid transport skall detta ske i det 

tillhörande väska som eleven får vid utlämning av lärverktyget. För den dagliga 

undervisningen är det viktigt att lärverktyget är funktionsduglig på lektionerna. 

Därför ska lärverktyget vara fulladdat vid skoldagens början. 

 

Kontakt via Internet 

Internet gör det möjligt att kommunicera och utbyta information med människor 

och institutioner över hela världen. Eleven skall vid kontakt med andra personer 

via Internet följa de Netikettsregler som Skolverket rekommenderar. 

 

Eleven skall också uppträda på ett sätt som är värdigt Åstorps kommun.  

Det innebär att eleven skall: 

 Använda ett vårdat språk 



 

 

 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

3(4) 

 Visa respekt för andra människor 

 Respektera alla former av upphovsrätt 

 

Vid stöld, skada eller fel på lärverktyget 

Vid fel eller skador på lärverktyget skall eleven så snart som möjligt ta kontakt 

med sin lärare eller skolans IT-ansvarige för att anmäla skada/fel på enheten. 

Eleven eller vårdnadshavaren får inte själva reparera eller på något vis göra annan 

åverkan på lärverktyget. 

 

Vid upprepade skador på lärverktyget kan eleven bli nekad att ta med lärverktyget 

hem. 

 

Om ett fel uppstår kommer IT-ansvarig på skolan att kontrollera om felet är ett 

garantiärende eller inte. Vid förlust av lärverktyget ska eleven med hjälp av skolan 

snarast göra en polisanmälan. Om eleven inte lämnar tillbaka lärverktyget när 

hon/han slutar skolan polisanmäls detta som stöld. Vid upprepade skador eller 

förlust av lärverktyg kommer eleven att få redogöra för händelseförloppet för 

skolans rektor. 

 

Låneperiod 

Överenskommelsen gäller från och med undertecknandet fram till det att eleven 

slutar årskurs 9 i Åstorps kommunala grundskola, avbryter sin utbildning eller om 

Åstorps kommun säger upp överenskommelsen. Eleven eller vårdnadshavaren får 

inte låna ut eller låta andra disponera lärverktyget.  

 

Om eleven eller vårdnadshavaren inte följer överenskommelsen 

Om eleven eller vårdnadshavaren inte följer överenskommelsen avgör skolans 

rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det finns 

anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan. 
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Kvittens av lärverktyg 
Denna kvittens ska fyllas i av både vårdnadshavare och elev och lämnas in i 

samband med att lärverktyget lämnas ut. Skoladministratören ansvarar för 

förvarande av kvittensen till dess lärverktyget återlämnas. 

 

Jag är införstådd med och tagit del av de villkor som finns i Överenskommelse för 

lån av lärverktyg (Chromebook, PC eller Ipad) från Åstorps kommun. Genom att 

jag skriver på här intygar jag att jag har tagit del av och är införstådd med de 

villkor som finns för lån av lärverktyg som är beskrivet på sidan 1 till 3. 

 

Lärverktyg  

Serienummer  

Stöldskyddsnummer  

 

Datum  

Utlämnat av företrädare för kommunen    

 

Elevens underskrift  

Elevens namn (texta)   

Elevens mentor/klasslärare  

  

Elevens personnummer  

 

Vårdnadshavares underskrift  

Vårdnadshavares namn (texta)    

 

 

 

Återlämning av lärverktyg 

 

Kvittens för återlämnade (kopia till eleven) 

Mottaget av företrädare för kommunen  

Datum  

 

 


