Kontrakt för lån av surfplatta Överenskommelse mellan elev, vårdnadshavare och Svalövs Montessori

§1 Inledning
Svalövs Montessori, erbjuder dig som elev att disponera en personlig surfplatta under den tid du är elev på skolan.
Surfplattan är ett digitalt lärverktyg, som du som elev använder med skolans digitala och internetbaserade lärplattformar
i undervisningen. Utanför skoltid får du använda surfplattan privat.
En förutsättning för detta lånekontrakt är att du och dina föräldrar har skrivit under och att du som elev följer
”Elevkontrakt-Datoranvändning i skola och skolarbete”, vilket ger dig som elev tillgång till skolans digitala
infrastruktur, undervisningsplattform och digitala läromedel.
Genom att underteckna detta avtal förbinder du dig och dina föräldrar att du som elev följer reglerna enligt nedan och är
medveten om att skolan har rätt att återta surfplattan eller stänga av dig från vissa tjänster om reglerna bryts.
Skolan har rätt att kontrollera din surfplattas innehåll, historik och vid behov göra uppdateringar och ominstallationer.

§2 Leverans
Surfplattan fås av och initieras tillsammans med mentor efter kontraktet är underskrivet av elev och vårdnadshavare.

§3 Vård och användning
Eleven ska vårda surfplattan och förvara den på ett ansvarsfullt sätt. Surfplattan är stöldbegärlig egendom och därför
krävs att eleven iakttar aktsamhet vid förvaring av surfplattan. Eleven ansvarar för surfplattan och får aldrig lämna den
utan uppsikt eller hantera den ovarsamt.
Surfplattan ska alltid tas med hem efter skoldagens slut och tas med fulladdad till skolan varje dag. Utomhus ska
surfplattan alltid transporteras i någon form av skyddande fodral. Vid förflyttning inomhus ska surfplattan hanteras
varsamt och utan några anslutna kontakter.
Alla instruktioner som följer med surfplattan skall följas.
I de fall då programinstallationer görs i surfplattan är det elevens skyldighet att försäkra sig om att giltiga licenser finns.
Det är inte tillåtet att byta operativsystem eller bryta den digitala kopplingen mellan surfplattan och skolans
undervisningsplattform genom vilken skolan kan hantera surfplattan på distans.
Om rektor beslutar om din avstängning för överträdelse mot ” Elevkontrakt-Datoranvändning i skola och skolarbete”
skall surfplattan snarast lämnas till skolan under avstängningsperioden.

§4 Fel, förlust eller stöld
Vid stöld eller förlust av surfplattan, eller om fel uppstår, ska eleven omedelbart anmäla detta till sin mentor. Vid
stöld/förlust av surfplattan kräver försäkringsbolag att en polisanmälan görs. Vårdnadshavare ansvarar för att göra
polisanmälan om förlust/stöld sker i hemmet eller på fritid, annars görs denna av skolan. Varje surfplatta har försetts
med individuell stöldskyddsmärkning och är registrerad i en internationell databas (World Wide ID-Control) till vilken
polisen har åtkomst.
Om surfplattan skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller skolans försäkring kan elevens vårdnadshavare bli
ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av surfplattan. Krav på ekonomisk ersättning ska alltid föregås av
en diskussion mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren. Skolans ekonomiska skadeståndskrav är generellt högre för
äldre elever än för yngre elever.

§5 Försäkring
Surfplattan omfattas av normal produktgaranti och Svalövs Montessori har en egendomsförsäkring. För att garanti och
försäkringsvillkor skall gälla krävs att användaren hanterar surfplattan på ett ansvarsfullt sätt och förvarar den på säker
plats, se §3. Självrisken för försäkringen är 1500 kronor vilken debiteras vårdnadshavarna vid förlust, skada eller fel
som inte omfattas av produktgarantin.
Skolan rekommenderar vårdnadshavarna att ha hemförsäkring med allriskskydd. Dylik försäkring benämns ofta
”drulleförsäkring” och gäller oftast all egendom som hela familjen disponerar. Allriskförsäkringarna kan ha lägre
självrisk och gynnsammare försäkringsvillkor än vad skolan kan erbjuda.
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§6 Äganderätt
Surfplattan ägs av Svalövs Montessori. Eleven/vårdnadshavare får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på något
annat sätt överlåta eller förfoga över surfplattan så att äganderätten för Svalövs Montessori riskeras.

§7 Överlåtelse av avtal
Eleven/Vårdnadshavare får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal.

§8 Låneperiod
Detta avtal gäller från det att eleven fått surfplattan till dess att den återlämnas till skolan. Avtalet är bindande under
hela låneperioden, om uppsägning enligt §10 inte sker.

§9 Service
Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till surfplattan för uppgradering av programvaror, service, kontroll
och underhåll. Har elev trots uppmaning missat att ge skolan tillgång till surfplattan, åligger det vårdnadshavare att på
vårdnadshavarens bekostnad tillse att skolan ges tillgång till surfplattan närmast påföljande arbetsdag.

§10 Avtalets upphörande
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a) Om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
b) Om eleven slutar på skolan.
Om avtalet upphör ansvarar eleven och vårdnadshavare för att skyndsamt lämna tillbaka surfplattan. Återlämnandet ska
göras på vårdnadshavares bekostnad. Surfplattan ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett
från normal förslitning. Kartong och emballage ska förvaras i hemmet och returneras tillsammans med surfplattan den
dag när lånetiden går ut.

§11 Inlösen
När eleven har fullföljt sin utbildning på skolan finns möjlighet att köpa surfplattan. Priset är det restvärde som bestäms
utifrån surfplattans ålder. Vill eleven inte köpa surfplattan ska den återlämnas till skolan.

§12 Undertecknande
Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka skolan och eleven/vårdnadshavaren tar var sitt.

***** § *****
Genom min underskrift bekräftar jag att jag har förstått, godkänt och kommer följa avtalets villkor.
Underskrift elev
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift vårdnadshavare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Underskrift
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