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IT-baserad lärmiljö
Information om 1-1: En elev - En dator

Partille kommun tillhandahåller en IT-miljö avsedd för skolarbete, vilket här menas dator,
internet samt olika konton. Som elev representerar du din skola och Partille kommun. Du
skall därför alltid uppträda under eget namn. Det är din skyldighet att använda IT-miljön på
ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller. Detta innebär bl a
att du skall respektera alla människors lika värde, använda vårdat språk samt värna om såväl
din egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.
Handhavande, support och förvaring
Du är administratör på din dator och har fri tillgång till internet. Du måste ha ett eget
”personligt filter” där du är medveten om vad som är acceptabelt. Detta ger dig ett stort
eget ansvar.
Det är inte tillåtet att installera något annat operativsystem än det som tillhandahålls av
skolan. De program som ingår i datorns grundinställning får inte heller avinstalleras. Det är
tillåtet att efter överenskommelse med sin lärare installera program som behövs för din
utbildning. Stickprovskontroller av datorer förekommer. Om reglerna då inte följts, kan
avtalet komma att brytas och du förlorar rätten att disponera en personlig dator.
Datorn har du fått låna för att använda på undervisningstid, men den får även användas på
raster och tas med den hem. Om du tar med datorn hem varje dag skall den tas med tillbaka
fulladdad och redo för användning. Om datorn endast används på undervisningstid ska den
övrig tid förvaras i skolans säkerhetsskåp.
Vid problem med datorn
Datorerna leasas och avtalet omfattar garanti och försäkring dygnet runt. För att garanti och
försäkring skall gälla, måste du hantera datorn på ett ansvarsfullt sätt och förvara den på
säker plats. Ditt skåp ska låsas med de säkerhetslås som skolan tillhandahåller.
Vid virus eller andra problem som endast kräver ominstallation, vänder du dig till
Informationsdisken på Kulturum. Vid övriga problem med datorn görs en felanmälan i ett
formulär som finns tillgängligt på skolans webplats, www.partillegymnasium.se. Datorn
lämnas därefter till tekniskt ansvarig person på skolan, som gör en bedömning av
problemen. Om det skett en olyckshändelse är en redogörelse för händelseförloppet ett
villkor för att försäkringen ska kunna gälla. Försäkringens självrisk är 500 kr.
Vid förlust av dator kräver försäkringsbolaget att en polisanmälan görs av vårdnadshavaren
eller myndig elev. Skolans försäkring gäller inte om du t ex förvarat den i olåst skåp under
dagen, glömt den på en bänk eller på bussen. Nattetid ska datorn tas med hem alternativt
förvaras i skolans säkerhetsskåp, för att försäkringen ska gälla. Försäkringen gäller inte om
skada beror på spilld vätska på datorn. Till datorn finns det ett fodral där endast datorn får
förvaras. I skolan ska datorn förvaras i väskan då den inte används. Utomhus gäller samma
sak.
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Överenskommelse 1 – 1, En elev - En dator
Jag/Vi har tagit del av ”Information om 1-1” och vet vilka villkor och regler som gäller för
mig/mitt barn när jag/mitt barn ges ansvar för en personlig dator att använda som ett
verktyg i lärandet i skolan och eventuellt även i hemmet.
Som elev vid Partille Gymnasium lovar jag att följa dessa regler. Jag har förstått att om jag
bryter mot gällande lagar och kommunens anvisningar så kan det leda till att jag inte får
behålla datorn. Jag är också medveten om att detta kan innebära att innehållet i min
personliga dator och min e-post kan kontrolleras.
Om du avslutar dina studier vid Partille Gymnasium innan studenten, ska datorn omedelbart
lämnas tillbaka. Då studierna avslutas ska också låset lämnas tillbaka. Om så inte sker,
faktureras du 300 kr för detta.
Vi är medvetna om att detta dokument gäller så länge jag/mitt barn är elev vid
Partille Gymnasium eller tills datorn återlämnas.

Ort

Datum

Elevens namn

Elevens personnummer

Elevens klass

Vårdnadshavarens underskrift

Elevens underskrift

Namnförtydligande
Vårdnadshavarens personnummer

Utlämning av dator förutsätter medtagen och undertecknad blankett.

/Magnus Persson
IT-teknikansvarig
031 792 15 73
Teknikansvarig: Thomas Ahlberg
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