LEIE-

OG UTLÅNSAVTALE AV DIGITALT UTSTYR
mellom Gjennestad videregående skole og elev (juni-2020 versjon)
(signeres på eget ark)
Leieavtalen er et tillegg til IKT-reglementet ved Gjennestad videregående skole og erstatter eventuelt tidligere
leieavtaler.

§1 Leie
a) Alle elever må leie iPad eller Chromebook av Gjennestad(skolen har bestemt hvilke klasser som
skal leie hvilket utstyr).
Alt utstyr som leies er skolens eiendom i hele leieperioden.
b) Det gjøres ett unntak for §1a) for VG3 Påbygging til generell studiekompetanse: som kan velge å
bruke privat utstyr i stedet for å leie utstyr av skolen. Eleven står selv helt ansvarlig for skader som
påføres privat utstyr som brukes i stedet for skolens leieordning. Hvis utstyret ikke tilfredsstiller et
minimumskrav eller blir ødelagt til den grad at det ikke kan benyttes i undervisning, plikter eleven
å skaffe nytt utstyr, reparere utstyret eller bytte til den ordinære leieordningen skolen tilbyr.
c) Eleven leier en iPad eller Chromebook for beløp tilsvarende minstesats for utstyrsstipend fra Statens
Lånekasse i tre skoleår. Leien betales forskuddsvis hvert år. Eleven kan ikke kreve å kjøpe ut
iPaden før to skoleår er fullført ved Gjennestad vgs.
d) Leiebeløp tilbakebetales ved avbrudd før 1. oktober, dersom utstyret er levert tilbake til skolen i
samme verdimessige stand som da det ble utlevert.
e) i Paden/Chromebook kan kun kjøpes ut når alle skolepenger og leie av digitalt utstyr er betalt.
f) Eleven kan bruke sin iPad/Chromebook i skoleferier når ikke skolen av f.eks. vedlikeholdsårsaker
trenger å ha utstyret. Det må da skrives under på en ansvarskontrakt. Hvis eleven ikke ønsker å ta
økonomisk ansvar for iPaden i sommerferien, kan den leveres inn før skoleslutt til IKT-avdelingen.
Elever som har takket ja ved skoleslutt, men som ikke ønsker å benytte skoleplassen, må levere inn
digitalt utstyr i henhold til leieavtale, innen 1. august eller kjøpe den ut innen samme frist.

§2 Ansvar
Skolens ansvar:
a) Skolen har en egen ordning for reparasjon av skadet digitalt utstyr.
b) Skolen administrerer iPad og Chromebook gjennom sentrale systemer og distribuerer den
programvaren elevene skal bruke.
c) Ansatte ved Gjennestad har rett til å ta inn digitalt utstyr som er skadet og få den reparert for elevens
regning etter felles vurdering sammen med skolens IKT-avdeling.
Eksempler på skader kan være:
• Knust eller sprukket skjerm
• Skader i chassis som påvirker funksjonalitet.
• Ødelagte knapper
d) Skolen leverer en stk beskyttelse/cover til iPaden/Chromebooken. Beskyttelse utover dette må
eleven selv sørge for, men må godkjennes av IKT-avdelingen.

e) Skolen har et system for enhetsstyring av digitalt utstyr som kan brukes i
undervisningssammenheng. Dette systemet gjør at skolen kan administrere innhold på iPad og
Chromebook Systemet gir også lærer mulighet, ved behov, til å styre/overvåke iPadene i
klasserommet.

Elevens ansvar:
f) Eleven plikter å ha med sitt digitale verktøy til undervisningen dersom ikke annet er avtalt.
g) Eleven plikter å sørge for at iPad/Chromebook oppbevares og brukes på en forsvarlig måte for å
unngå skader/tap/tyveri og unormal slitasje som for eksempel oppripet skjerm, bulker og store riper
i chassis som påvirker funksjonalitet og knapper som ikke fungerer. Utdelt beskyttelse eller
tilsvarende skal ALLTID benyttes.
h) Eleven plikter til enhver tid å ha et digitalt læreverktøy som ikke har skader som påvirker
funksjonalitet, garantier og bruken i undervisningen.
i) Eleven plikter å bruke AppleID og Google konto utlevert av skolen i skolesammenheng.
j) Eleven har ansvar for å levere øvrig utlånt IKT-utstyr i uskadet tilstand tilbake til IKT-avdelingen.
Ved skader eller tap må eleven betale erstatning for reparasjon eller nytt utstyr.
k) Dersom eleven ikke skal kjøpe ut iPaden ved skoleslutt, plikter eleven å levere inn iPaden og
uskadet original Apple iPad lader og en ladekabel tilbake.
l) Dersom eleven ikke skal kjøpe ut Chromebook ved skoleslutt, plikter eleven å levere inn
Chromebook og tilhørende lader.
m) Eleven plikter å stille med oppladet digitalt utstyr til undervisningen.
§3 Skader og erstatning
1. All reparasjon av iPad eller Chromebook skal skje via IKT-avdelingen.
2. Dersom det oppstår skade eller unormal slitasje på iPaden eller Chromebooken på grunn av forsett eller
uaktsomhet fra elevens side eller enheten går tapt/blir stjålet, kan skolen kreve hele tapet erstattet av
eleven.
3. Dersom skaden eller tapet ikke skyldes forsett eller uaktsomhet, må eleven selv betale en egenandel på
kr. 1500,- Det vil kunne meldes inn kun en -1- skade pr. skoleår på iPaden eller Chromebook i forhold
til skolens ordning for reparasjon.
4. Ved tap, tyveri eller skade på iPad eller Chromebook i sommerferien (mellom to skoleår) er eleven selv
ansvarlig for å dekke hele kostnaden.
5. Ved erstatning av iPad eller Chromebook, vil beløp tilsvarende skolens innkjøpskostnad, bli fakturert
eleven.

§4 Utlån av tastatur
1. S
 kolen tilbyr utlån av ett stykk tastatur til iPad pr. elev.
2. Tastaturet utleveres uten feil eller mangler til eleven. Eleven må si ifra ved utlevering om det
oppdages feil ved tastaturet.
3. Eleven tar ansvar for tastaturet, og all skade eller tap må dekkes av eleven. Tastaturets pris er kr.
550,-.

Leie- & utlånsavtalen aksepteres og underskrives på eget signaturskjema.

