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LEIEAVTALE VED DISPONERING AV BÆRBAR PC/MAC,
MELLOM LEIETAGER OG BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE
Navn på leietager: __________________________________________ Klasse:_________________
Fødselsnummer (alle 11 sifre): ________________________________ Skoleåret: ______________
Maskinnavn (fylles ut av skolen): ________________________________________________
Serienummer (fylles ut av skolen): _______________________________________________
Avtalen gjelder leie og disponering av bærbar PC/MAC ved Bjerke videregående skole.
Leietager er klar over det ansvar som følger av punktene på side 2 av denne avtalen.
Maskinen er Bjerke videregående skoles eiendom og kan når som heist kalles tilbake i leieperioden
dersom skolen finner det nødvendig. For eksempel ved oppdatering av programvare 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 leietager å melde fra til skolen umiddelbart.
Maskinen er ikke forsikret. Leietager er ansvarlig for skade på eller tap av maskin eller tilhørende
utstyr på grunn av uaktsomhet eller forsett, jf. skadeerstatningsloven §1-1 og 1-2
Dersom PC/MAC eller lader forlates i klasserom er dette på leietagers egen risiko og kan medføre
erstatningsansvar tilsvarende de satser som fremkommer for tapt utstyr på side 2 i avtalen.
Avtale om egenandel for leie av PC/MAC er hjemlet i forskrift til opplæringslov § 19-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#KAPITTEL_22-3

Ved å signere utlånsavtalen erkjenner låntager at betingelsene på side 1 og 2 i avtalen er lest,
forstått og akseptert.

PC/MAC mottatt dato: ______________________
_________________________________________
Underskrift elev / foresatt når eleven er under 18 år

Utdanningsetaten
Bjerke videregående skole
Org.nr.: 974591006

_______________________________
Underskrift Bjerke vgs

Besøksadresse:
Statsråd Mathiesens vei 25
0594 OSLO
Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten, Bjerke vgs,
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Telefon: 23 46 85 40
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med skolens navn.
Hjemmeside:
www.bjerke.vgs.no
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LEIEAVTALE MELLOM LEIETAGER AV PC/MAC OG BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE
Leietager er ansvarlig for:
1. At maskinen brukes på en måte slik at den leveres tilbake i slik stand som ved utlevering.
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 slag, støt og andre ytre fysiske belastninger.
3. Maskinen må ikke brukes av andre enn leietager.
4. Man skal ikke spise eller drikke ved maskinen.
5. Det er ikke lov å installere deler/åpne/demontere maskinen. Det er altså ikke lov å gjøre
endringer ved å installere RAM eller lignende selv.
6. Det er ikke tillatt å installere egen programvare på PC'en/Mac'en, som for eksempel Google
Chrome.
7. Det er ikke lov til å kopiere skolens programmer.
8. Ved tap eller ødeleggelse av lader blir ny lader utlevert og eleven/foresatt blir fakturert
9. Ved totalskade eller tap av dette utstyr som skyddes uaktsomhet eller forsett fra leietager
kan det kreves erstatning for forholdet. Følgende veiledende satser legges til grunn:
Tapt maskin O-I år gammel kr. PC 4000,- / MAC 5000
Tapt maskin 12 år gammel kr. pc 3000,- / MAC 4000,Tapt maskin 2-3 år gammel kr. pc 2000,- / MAC 3000,Dersom del(er) av PC/MAC er ødelagt vil kostnad for utbedring av skade(ne) legges til grunn.
10. Vederlag for leie av PC/MAC settes til den sats som skolens Driftsstyre legger til grunn.
Satsen er satt til kroner 940,Elever kan søke lånelassen om utstyrsstipend som dekker denne kostnaden.
Etter leie av PC/MAC i 3, (tre), år beholder leietager maskinen som sin egen.
I leieperioden er maskinen Bjerke videregående skoles eiendom.
Maskinen skal leveres inn ved skoleårsavslutning for oppbevaring på og av skolen
11. Registreringsmerkene på under/oversiden av pc'ene/mac'ene (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/MAC eller liknende.
Det er videre bestemt av Utdanningsetaten at brukerne må bytte passord på sin bruker hver
60. dag. Dette er et ansvar brukerne selv har.
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