Dato: 15. juni 2021

Tilkendegivelse vedrørende lån af computer
(Chromebook) fra Egedal kommune
Kære elever og forældre
Egedal kommune tilbyder elever i 4.-10. klasse muligheden for at låne en
Chromebook til undervisningsbrug.
Mange af vores elever låner allerede i dag en Chromebook af skolen, men udstyret er
ved at være slidt og trænger til en udskiftning med nye modeller.
I skal i den forbindelse, igen, tage stilling til, om jeres barn skal låne en Chromebook
af skolen. Tilladelsen gives her i Aula hvor I skal svare ´Ja´ eller ´Nej´ til nyt lån af
en Chromebook. I skal give svar, uanset om jeres barn selv medbringer egen
computer, og også selvom jeres barn allerede nu låner en Chromebook.
Når elever låner udstyr af skolen, gælder nogle særlige ordensregler samt nogle regler
for ansvar/erstatning. Disse regler er vedhæftet dette opslag.
I forbindelse med aflevering af de nuværende Chromebooks vil vi bede jer og jeres
børn om følgende:
-

Hjælpe os med at sørge for, at jeres barn har sin Chromebook og oplader med
den dag hvor det skal afleveres.
Fjerne eventuelle klistermærker. I skal dog helst ikke bruge skarpe genstande
som kan ødelægge overfladen på udstyret – så hellere lade dem sidde på.
Tørre tastatur og skærm af med en hårdt opvredet klud. I må ikke bruge sprit,
sæbe eller lignende.
Rulle ledningen til opladeren sammen og gerne sætte en elastik rundt om
denne, så den er samlet og fylder mindst muligt. Hvis der ikke afleveres en
oplader, vil det være nødvendigt for skolen at opkræve et gebyr for indkøb af
en ny.

I kan se på opslag på overblikket i Aula, hvilken dag der udskiftes.

Med venlig hilsen
Distriktsskole Smørum

Ordensregler for brug af IT udstyr
Eleven skal have IT udstyret med i skole hver dag, opladt og klar til brug.
IT udstyret er først og fremmest et arbejdsredskab. Selvom man gerne må gemme musik og
andet på, har skolerelateret indhold altid førsteret. I en situation, hvor lagerpladsen er brugt,
skal private ting slettes først.
Eleven skal forsyne IT udstyret med navn og årgang.
IT udstyret bør være forsynet med en personlig adgangskode.
Det er forbudt at jailbreake, hacke eller på anden måde forsøge at modificere i udstyrets
styresystem. Forsøg på dette kan medføre et erstatningskrav.
Lærerens/pædagogens anvisninger skal altid følges.
Eleven må kun spille alderssvarende spil på skolen.
Eleven må kun spille ”underholdningsspil” i skole/SFO-tid, hvis det er aftalt med
læreren/pædagogen.
Eleven må kun gå på sociale netværk, hvis det er aftalt med læreren/pædagogen.
Billeder taget i skole/SFO-tid må kun offentliggøres på ’nettet’, hvis der er indhentet tilladelse
fra læreren/pædagogen.
Ved overtrædelse af ovenstående regler bliver hver sag behandlet individuelt, men
restriktioner i elevens brug af IT udstyret, kan komme på tale.
Skulle det udleverede IT udstyr, af den ene eller anden grund, være sendt til reparation,
stjålet eller afvente udskiftning mv., så vil skolen stille et låneeksemplar til rådighed for
eleven, så vidt at det er muligt.
IT-udstyr udlånt til anvendelse i skole og hjemtagelse skal anses som en personlig enhed og
må ikke udlånes til andre.
It-udstyret inkl. oplader og kabel skal afleveres når eleven stopper på skolen, eller hvis eleven
påbegynder daglig anvendelse og medbringelse af egen computer og nødvendigheden for
anvendelse af det udlånte IT-udstyr overflødiggøres.
Undervisningsmateriale, herunder udleveret IT-udstyr, der bortkommer eller bliver ødelagt,
bliver erstattet efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Ansvar og erstatning
Anvendelse og udlevering af IT udstyr (fx computere, tablets, mv.) til brug for
undervisning er i erstatningsmæssig sammenhæng omfattet af de almindelige regler
om erstatningsansvar (uden for kontrakt). Det vil sige, at det er de samme
erstatningsretlige regler, som også gælder for de øvrige undervisningsmaterialer som
bøger m.m.
Det betyder, at bliver lånt IT udstyr ødelagt, mishandlet eller på anden måde udsat
for en bevidst skade, skal det erstattes/repareres på forældrenes regning. Det er uden
betydning, hvor skaden sker - om det er i hjemmet eller på skolen.
Bevidst skade, forsæt og uagtsomhed
’Bevidst skade’ er handlinger begået med forsæt eller ved grov eller simpel
uagtsomhed. Det vil sige, at det gælder alle situationer, hvor der ikke er tale om
hændelige uheld. ’Forsæt’ er eksempelvis, hvis en elev bevidst kaster IT udstyret
igennem klasselokalet. ’Grov uagtsomhed’ er eksempelvis, hvis en elev vælger at
bruge sit IT udstyr som bold. ’Simpel uagtsomhed’ kan eksempelvis være, at to elever
pjatter og kommer til at ramme den enes IT udstyr, som efterfølgende går i stykker.
Hændelige uheld
Hvis IT udstyret går i stykker eller ødelægges ved ’hændeligt uheld’, dækker skolen
reparationsudgiften, hvis eleven kan give en plausibel og overbevisende forklaring på,
hvorfor udstyret er gået i stykker på hændelig vis. ’Hændeligt uheld’ kan eksempelvis
være, at en elev åbner en dør og derved kommer til at ramme en anden elev og
dennes IT udstyr.
Tyveri
I tilfælde af, at IT udstyret bliver stjålet, afhænger det igen af, om eleven kan
bebrejdes noget. Kan eleven det (forsæt eller uagtsomhed), skal det erstattes på
forældrenes regning.
Erstatningsansvar
Det følger af ’Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar’, at hvis et barn er skyld i
en skade, kan den, det er gået ud over (i dette tilfælde skolen), kræve en erstatning
på op til 7.500 kroner pr. skadegørende handling af forældremyndighedsindehaveren,
uanset at det ikke kan bebrejdes indehaveren af forældremyndigheden, at skaden er
sket.
Tjek forsikringen
Elevens (familiens) ansvars-/indboforsikring dækker i de fleste tilfælde kun lånte
genstande i 30 dage. Det vil sige, at ’langtidslånt’ IT udstyr som udgangspunkt ikke er
dækket ud over de 30 dage. Derfor anbefaler vi, at man afklarer dette spørgsmål med
sit forsikringsselskab, herunder om man eventuelt kan tegne en ekstra dækning

