Edvard Munch videregående skole
Ullevålsveien 5, 0165 Oslo
Avtale om lån av IKT-utstyr skoleåret 2021-2022
Gjelder elever som går yrkesfaglige studieprogram mindre enn tre år
Uten betaling for leie

Elevens fulle navn (med versaler/blokkbokstaver): …………………………………………………
Klasse: …………..
1. Eierforhold
Undertegnede låner PC/Mac med tilhørende lader. IKT-utstyret tilhører Oslo kommune – Utdanningsetaten og
lånes ut av Edvard Munch videregående skole. Navn på elev som låner IKT-utstyret registreres i et
databaseprogram på skolen.
I og med at PC/Mac er skolens eiendom, er det ikke tillatt å feste klistremerker og andre permanente markeringer
på maskinene.
2. Installasjon, service og sikkerhetskopiering
Av sikkerhetsmessige årsaker er det kun IKT-avdelingen ved skolen som kan foreta installasjoner og service på
utstyret.
Eleven må selv ha sikkerhetskopi av dokumenter på maskinen. Om maskinen må til reparasjon eller hard disk
bryter sammen, kan data gå tapt. Eleven har tilgang til gratis skylagring gjennom OneDrive.
3. Forpliktelser og mislighold
Det er kun elev som kontrakten gjelder for som skal være bruker. Eleven er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig
bruk, transport og oppbevaring, og skal heller ikke overdra/låne utstyret til andre. Maskiner som er utlevert med
beskyttelsesdeksel må ha det på hele tiden. PC/Mac og lader må ikke forlates uten tilsyn eller sikker lagring.
Dersom avtalen misligholdes, kan rektor si den opp. Utstyret må da returneres til skolen. Som mislighold regnes
bl.a. at IKT-utstyret ikke ivaretas og sikres på en forsvarlig måte. Egenandel refunderes ikke ved mislighold.
4. Tap - skade
Tap og/eller skade meldes umiddelbart til IKT-avdelingen ved Edvard Munch vgs (IKT.EVG@osloskolen.no).
5. Erstatning
Om maskinen blir skadet, stjålet eller går tapt på annet vis, er eleven ansvarlig og må betale for erstatning/
reparasjon dersom garanti på maskinen ikke dekker tap eller skade.
Låntaker bør derfor selv tegne forsikring for skader eller tap av IKT-utstyret. Skolen følger Lov om
skadeserstatning når det gjelder maksbeløp for erstatning.
6. Utlånets varighet
Ved skoleårets slutt, eller om eleven slutter, må maskinen leveres tilbake til IKT-kontoret.
Oslo, ………………………………… (dato)
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