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  HÄRRYDA KOMMUN    Till föräldrar och elever på Hulebäcksgymnasiet   
Sektorn för utbildning och kultur    

  

  
  
Information om elevdatorer på Hulebäcksgymnasiet  
   

Hulebäcksgymnasiet tillämpar systemet, En-till-En. Det innebär att alla elever, som börjar på 
Hulebäcksgymnasiet får låna en bärbar dator under sin studietid på gymnasiet. Datorerna skall användas 

som ett verktyg i elevernas lärande både i skolan och i hemmet.   
Satsningen på En-till-En ligger i linje med Skolverkets riktlinjer att lyfta fram och formulera digital 
kompetens som en av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser, tillsammans med förmågan att läsa, 
skriva och räkna.   

   

Handhavande & förvaring Eleven som disponerar en personlig dator har ett eget ansvar att ta 

hand om datorn. Det innebär att ansvara för backup av egna filer, se till att de förinstallerade 

programmen fungerar och att aldrig lämna datorn utan tillsyn. Förvara alltid datorn i 

medföljande skyddsfodral, elevskåpet där datorn förvaras under ej lektionstid skall vara försett 

med godkänt hänglås enligt säkerhetsklass 1, lämna inte kvar datorn i elevskåpet på skolan 

under natten, utan låt datorn följa med hem varje dag. Om det uppstår tekniska problem med 

datorn finns det ett serviceavtal för reparationer.  

   

Om olyckan är framme   

Datorerna inom En-till-En är Härryda kommuns egendom och är därmed sakförsäkrade. 

Försäkringen gäller för fysisk skada på datorn som uppkommit genom oförutsedd händelse 

eller stöld som skett från styrkt inbrott. Försäkringen täcker endast om låntagaren kan visa på 

att skadan/stölden inträffat utan låntagarens försummelse.   

Om detta inte kan styrkas måste ersättning ske via låntagarens hemförsäkring eller via likvida 

medel. Om datorn, eller tillbehör till datorn, blir stulet i på skolan eller i hemmet skall 

polisanmälan göras av vårdnadshavaren. Låntagaren uppmanas att kontrollera befintligt skydd i 

sin hemförsäkring.   

   

Lånet är personligt och kan inte överlåtas på någon annan. Det innebär att det finns en personlig 

vårdplikt och ett skärpt ansvar för den som enligt avtal har hand om annans egendom.   

   

Överenskommelse   

Det är allas skyldighet att använda Hulebäcksgymnasiets IT-miljö på ett ansvarsfullt sätt. 

Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. När en elev ges ett personligt 

ansvar för en dator upprättas ett avtal mellan skolan och eleven/dennes vårdnadshavare som 

innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns. Om 

reglerna inte följs, kan avtalet komma att brytas och eleven förlorar rätten att disponera en 

personlig dator.   
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