
   Edvard Munch videregående skole  
Ullevålsveien 5, 0165 Oslo 

  

 
Avtale om leie av IKT-utstyr skoleåret 2017-2018 
Gjelder elever som går et 3-årig løp med avsluttende eksamen 
Betaling for leie/egenandel (utstyrsstipend) 

 
Navn…………………………………………………………….. Klasse………….. 
 

 
1. Undertegnede leier PC/Mac med tilhørende lader av Edvard Munch videregående skole.  

 
2. Hvilken elev som låner hvilken PC/Mac, registreres i et databaseprogram på skolen.  

 
3. Leietaker er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, og skal heller ikke 

overdra / låne utstyret til andre. PC/Mac og lader må ikke forlates uten tilsyn eller sikker lagring.  
 

4. Maskiner som leies er skolens eiendom inntil eleven fullfører treårig utdanning. Elever betaler for 
bruk av PC/Mac hvert år. Dette tilsvarer laveste sats av utstyrsstipendet. Etter tre års innbetaling har 
eleven rett til å få med seg maskinen kostnadsfritt. Den må da klargjøres på ikt-kontoret først. Om 
maskinen blir skadet eller stjålet, er eleven ansvarlig og må betale erstatning / reparasjon. Maskiner 
som er utlevert med beskyttelsesdeksel må ha det på hele tiden. Leietaker må selv tegne forsikring 
for skader eller tap av PC/Mac eller benytte foresattes forsikring. Tap av IKT-utstyr dekkes normalt 
av reiseforsikring.  
  

5. Det er kun Edvard Munch vgs. som kan foreta installasjoner og service på utstyret. 
 

6. Eleven må selv ha sikkerhetskopi av dokumenter på maskinen. Om maskinen må til reparasjon eller 
hard disk bryter sammen, vil data gå tapt. Eleven har tilgang til gratis skylagring gjennom OneDrive. 

 
7. Leietaker beholder PC/Mac etter avsluttet 3-årig videregående skole, såfremt all egenandel er 

innbetalt og kontrakten ikke er brutt underveis. I de tilfeller opplæringen ikke fullføres, må leietaker 
levere PC/Mac til skolen.  
 

8. Dersom leietaker misligholder avtalen, kan skolen si opp avtalen. Da må PC/Mac med tilhørende 
lader returneres til ikt-kontoret. Som mislighold regnes blant annet at leietaker ikke ivaretar og sikrer 
utstyret på en forsvarlig måte. Egenandel refunderes ikke ved mislighold.  

 
 

 
Oslo,  
 
 
……………………………………………….  …………………………………………………………. 
Låntakers signatur      Foresattes signatur 
       (dersom eleven er under 18 år)   
  
 
 
 

 
..................................................................... 
Rektor Stein Kristian Dillevig 


