
   

Versjon 
av 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Lambertseter videregående skole 

 Versjon av 24062020 
 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 76 78 00 Org.nr.: 974590913 
Osloskolen Cecilie Thoresens vei 6 Mobil: 971 44 158  
Lambertseter  
videregående skole 

1153 OSLO https://lambertseter.vgs.no  

  lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no  
    

 

AVTALE OM DISPONERING AV BÆRBAR PC FOR ELEV 
Avtale mellom: 

 
Fullt navn på elev: _______________________________________________________________  Klasse: _____________________ 
         (store bokstaver – kun blå kulepenn er godkjent - ikke blyant) 
 
Fødsels- og personnummer (11 sifre) _________________________________________________  Skoleåret: 2020 / 2021 
 

og Lambertseter videregående skole 
 
Avtalen gjelder leie og disponering av bærbar PC ved Lambertseter videregående skole mellom leietaker og skolen. 
Leietaker betyr myndig elev eller ikke myndig elev med foresatt. Ved å signere erkjenner leietager ansvaret som følger av 
punktene på side 2 av denne avtalen. Maskinen er Lambertseter videregående skole sin eiendom og kan når som helst 
kalles tilbake i leieperioden dersom skolen finner det nødvendig. For eksempel ved oppdatering av programvare, 
feilretting eller ved brudd på denne avtalen.  
Ny maskin er levert ut uten skader eller mangler* til VG1 elever. VG2 og VG3 elever får tilsvarende maskin som ble 
disponert i forrige skoleår. Dersom det skulle oppstå feil på utstyret, eller noe av utstyret skulle gå tapt, plikter bruker 
(eleven) å melde fra til skolen umiddelbart. Utstyret er ikke forsikret av skolen og leietaker er dermed ansvarlig for skade 
på og/eller tap av maskin, lader eller tilhørende utstyr på grunn av uaktsomhet eller forsett, jmfr skadeerstatningsloven § 
1-1 og 1-2. Se også punkt 9 i avtalen som nevner erstatningssatsene skolen legger til grunn. 
 
Ved skade eller tap av utstyr kommer skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2 til anvendelse. Skolen har ikke ansvar for 
maskiner som er låst inne i elevskap. Det er ikke forsvarlig eller tilstrekkelig å oppbevare maskinen i klasserom. Dersom 
maskin og utstyr (lader) forlates i undervisningsrom eller fellesarealer er dette på leietagers egen risiko og medfører 
erstatningsansvar tilsvarende de satser som fremkommer for tapt utstyr i henhold til avtalen punkt 9. 
 
Avtale om egenandel for leie av PC er hjemlet i forskrift til opplæringslov § 19-6  
Avgangselever, som har betalt skoleleie i tre år, må hente skole-PC og kode innen frist oppgitt av skolen, det året eleven 
slutter. Uavhentede skolemaskiner tilfaller skolen eller kasseres. 
 
Ved å signere utlånsavtalen erkjenner leietager / leietagers foresatt at betingelsene på side 1 og 2 i avtalen er lest, 
forstått og akseptert. 
 

Signering av PC-avtalen: (Jfr Arkivloven må det kun brukes blå kulepenn) 
 

Maskin er mottatt:           /           2020 eller 2021 
 
 
_________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 
underskrift myndig elev eller foresatt   underskrift ikke myndig elev, foresatt signerer til venstre 
 
 
Signert avtale returneres skolen. Elev eller foresatt finner avtale på skolens hjemmeside.  
PC blir ikke utlevert eleven før signert avtale leveres til IKT-avd.  
 
 = Dersom ny maskin er skadet, vil selvfølgelig dette bli utbedret av IKT-avd. Brukeren må levere maskinen inn til skolen for 
utbedring/reparasjon, ihht de rutiner som gjelder mellom Oslo kommune og leverandøren av utstyret.  
 
 



 
Side 2 av 2 

 

______________________________________________________________ 
¹  Det er tillatt å bruke Spotify, Tidal, Netflix, Viaplay el.l da dette ikke er egne apper, men mer en Online tjeneste.  

Disse tjenestene vil ikke fungerer når IKT sperrer for dette.  

 
 

 
 

AVTALE MELLOM LEIETAGER AV PC OG LAMBERTSETER VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
Leietager (myndig elev eller ikke myndig elev med foresatt) er ansvarlig for disse punktene: 
 
1 - Myndig elev eller ikke myndig elev med foresatt er fullt ut ansvarlig for forsvarlig bruk av maskinen. 
 
2 - Maskinen skal alltid være avslått under all transport. Transport av maskin skal skje i egnet veske eller sekk. Leietager 
er ansvarlig for at maskinen oppbevares på en slik måte at den er tilstrekkelig beskyttet mot fukt, kulde, slag, støt og 
andre ytre fysiske belastninger. 
 
3 - Maskinen må ikke brukes av andre enn leietager.  
 
4 - Bruker skal ikke spise eller drikke ved maskinen. 
 
5 - Det er ikke tillatt å installere deler/åpne/demontere maskinen. Det er ikke tillatt å gjøre egne endringer ved å 
installere RAM eller lignende selv. 
 
6 - Maskinen inngår i et sentralisert driftsmiljø som sørger for distribusjon av lisensiert programvare, antivirusprogram 
og jevnlige sikkerhetsoppdateringer av programvare og operativsystem Det er derfor ikke tillatt å installere egen 
programvare¹ på PC'en. Det er ikke lov å kopiere skolens programmer og/eller operativsystem. 
 
7 - Ved tap eller ødeleggelse av lader må dette erstattes av leietaker. 
 
8 - Batteri betegnes som forbruksvare og er derfor ikke dekket av garantien som gjelder for maskinen. Batterier erstattes 
av leietaker for egen regning. 
 
9 - Ved skade eller tap av maskinvare som skyldes uaktsomhet eller forsett fra leietager kan det kreves erstatning for 
forholdet. Følgende veiledende satser legges til grunn:   
Maskin som er: 0-1 år gammel kr. 4000,- (maskinen erklæres ikke reparerbar eller tapt av LVG) 
Maskin som er: 1-2 år gammel kr. 3000,- (maskinen erklæres ikke reparerbar eller tapt av LVG) 
Maskin som er: 2-3 år gammel kr. 2000,- (maskinen erklæres ikke reparerbar eller tapt av LVG) 
Bruker vil også faktureres for skader som ikke dekkes av garantien til leverandøren, da utstyret ikke er forsikret.  
 
Vi anbefaler særdeles sterkt foresatte å forsikre utstyret over egen privat forsikring! 
 
10 - Vederlag for leie av PC settes lik den sats som tilsvarer Lånekassens Utstyrsstipend. 
Satsen justeres hvert år. Se hjemmesiden til Statens Lånekasse. Etter leie av PC i 3, (tre), år beholder leietager maskinen 
som sin egen. Se også første side. I leieperioden er maskinen Lambertseter videregående skole sin eiendom. 
Skolen kan vedta at maskinen skal leveres inn ved skoleårsavslutning og oppbevares på skolen over sommeren.  
 
11 - Registreringsmerkene på under/oversiden av PCene (serienummer og våre egne merker) SKAL ikke fjernes, 
ødelegges eller gjøres uleselig.  
 
12 - Dersom utstyret ikke behandles i henhold til punktene i denne avtalen eller slik som skolens ansatte veileder, kan 
utstyret inndras for kortere eller lengre perioder. 
 
13 - Eleven får tildelt brukernavn og passord for å bruke skolenettverket. Dette er personlig informasjon og skal ikke 
deles med andre. Misbruk av denne informasjonen kan skade brukerens sikkerhet. Skolen oppfordrer alle brukere til å 
verne om sin påloggingsinformasjon. Ved misbruk av slik informasjon er skolen ikke ansvarlig for tap av dokumenter, 
sletting av innhold på PC eller liknende. Det er videre bestemt av Utdanningsetaten at brukerne må bytte passord på sin 
bruker hver 90 dag. Dette er et ansvar brukerne selv har, men kan også bli påtvunget elevene.  
 
14 - Skolens datamaskiner kan kreves innlevert i kortere perioder for vedlikehold og oppgradering. Alle datamaskiner 
som benyttes ved prøver eller eksamen kan kreves innlevert for kontroll. OneDrive, eller tilsv backupløsning, forventes 
aktivt brukt. Innlevert maskin vil bli resatt uten forvarsel.  


