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Regler för lån av Chromebook
För att en modern utbildning ska kunna ges måste eleverna erbjudas att lära sig hantera hela världens
informationskällor och de digitala verktyg som både skapar förutsättningar och innehåll för en modern
sammanbunden värld av kommunikation, lärande, socialt samspel och elevens framtida arbete.
Svalövs Montessori lånar ut chromebooks för att ge eleverna likvärdiga och goda förutsättningar för sitt
lärande. Undervisningen vilar både på det moderna samhällets digitala infrastrukturer som på såväl
digitala som traditionella läromedel. Äldre elever ges tillgång till ett eget digitalt lärverktyg och yngre
elever ges tillgång till delade digitala lärverktyg. De egna digitala lärverktygen, kallas nedan för enhet och
till dem hör även kringutrustning. Det som beskrivs nedan om enheten och reglerna för dess hantering
och lån omfattar såväl enheten som kringutrustningen. Att enheten fungerar är nödvändigt, för att eleven
ska kunna tillägna sig undervisningen vid Svalövs Montessori.
Svalövs Montessori har mot bakgrund av ovan, tagit fram nedan regler vid lån av en enhet.
1. Eleven lånar enheten från skolan under föräldrars ansvar för sitt omyndiga barn. Enheten ska
omedelbart lämnas tillbaka till skolan
a. vid låneperiodens slut
b. om eleven bryter mot nedanstående regler, eller
c. om skolan så begär.
2. Enheten är endast avsedd för elevens egna bruk. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta
eller på annat sätt överlåta enheten till någon annan. Eleven får heller inte använda enheten i strid
med gällande lagstiftning och är skyldig att följa de regler som skolan meddelar för användandet
av såväl enheten och skolans digitala tjänster.
3. Det är elevens ansvar att vårda enheten väl och förvara den säkert, vilket betyder att eleven ska se
till att enheten inte skadas, tappas bort eller försvinner på annat sätt. I detta ingår exempelvis att
eleven inte får sätta klisterlappar eller dekaler eller på annat sätt förändra utseendet på enheten.
Märkning (exempelvis streckkod med serienummer, licensnummer, stöldskyddsmärkning) som
fästs på enheten av skolan får inte förstöras eller tas bort.
4. Självrisken för lånet av enheten är 1500 kronor. Vid skada eller förlust av enheten kan elevens
vårdnadshavare i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser komma att avkrävas skadestånd
för reparation av skada eller ersättning av enheten. Vid förlust av enhet gör skolan en värdering av
enheten enligt gängse värderingsprinciper (i egentlig mening -25% årlig nedskrivning av värdet).
5. Eleven SKA ha uppsikt över enheten så att inte någon obehörig kan ta den. Om eleven inte kan ha
uppsikt över enheten ska den förvaras på ett säkert sätt (i elevens personliga låsbara elevskåp) i
skolan. Om eleven tar med enheten hem måste enheten transporteras och förvaras på ett säkert
sätt.
6. När enheten lämnas tillbaka ska den vara i ursprungligt skick med undantag för normalt slitage.
7. Skolan har alltid rätt att kontrollera innehållet i och användningen av enheten.
8. Retur av skadad enhet, ej reglerad självrisk eller ej reglerat skadeståndsanspråk förhindrar lån av
enhet, men förhindrar ej tillfälligt lån av salsgemensam enhet som förmedlas av lärare.
9. Vårdnadshavares underskrift krävs för utlån.
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Personuppgiftsbehandling
Svalövs Montessori behandlar personuppgifter enligt föreningens integritetspolicy, som finns angiven på
vår hemsida på adress: svalovsmontessori.se

Intygande och underskrifter
Härmed intygar jag som vårdnadshavare, att jag är införstådd med att jag har ansvaret för mitt barns
hanterande av den lånade enheten, och att jag kan avkrävas skadestånd om skada uppstår. Jag bekräftar
även att jag och mitt barn har läst igenom reglerna, att vi har samtalat om dem och att vi förstår att den
lånade enheten är avsedd för vårt barns lärande och att utlånet av enheten är angeläget för både vårt hem
och Svalövs Montessori.

Ort: ___________________________________________

Datum: ___________________________________

Vårdnadshavare:_______________________________________________________________

Personnummer: _______________________________________________________________

Namnteckning: _______________________________________________________________

Härmed bekräftar jag som elev vid Svalövs Montessori, att jag är införstådd med att jag ansvarar för att
vårda enheten väl och att jag ska ha uppsikt över enheten och därmed göra allt jag kan för att undvika att
enheten skadas, och att jag blivit informerad om ovanstående regler.

Elevens namn: _______________________________________________________________

Elevens personnummer: ____________________________________________________

Elevens underskrift: _________________________________________________________

