
 

Dyssegårdsskolen maj 2019 

BYOD - Udlånsaftale – elevcomputer  

Elevnavn: _______________________________ Klasse:__________  

Forældre/værge navn: _________________________________  

Der kvitteres for lånet: 

Elev samt en forældre/værge kvitterer for, at betingelser for udlån (se nedenstående) er læst og 

accepteret.  

Elevunderskrift: ______________________________ Dato:_____________  

Forældreunderskrift: ___________________________ Dato:_____________  

 

Computer og strømforsyning udleveres, når der er kvitteret for lånet. Elev og forældre vil 

efterfølgende modtage kopi af udlånsaftalen. 

 

Følgende udstyr er udlånt af Dyssegårdsskolen til brug både i undervisningen og til hjemmearbejde:  

Computermodel: _________________________ (udfyldes af skolen) 

Computernavn: __________________________ (udfyldes af skolen) 

Serienummer: ___________________________ (udfyldes af skolen)  

Stregkodenummer:________________________ (udfyldes af skolen)  

 

Betingelser for udlån  

Eleven medbringer computeren til brug i undervisningen hver dag i opladet stand.  

Den lånte computer er Dyssegårdsskolens ejendom og må ikke udlånes, udlejes eller overdrages til 

andre end eleven, ligesom der ikke må foretages tekniske indgreb. 

Ved fejl på computeren skal skolens IT-vejledere (Kasper, RA og Kirsten, RK) rette fejlen eller 

genetablere computeren. Under genetablering slettes harddisken.  

Eleven kan installere lovlige programmer på computeren til brug for undervisningen.  

Eleven har pligt til at passe godt på computeren og sikre, at computeren ikke bliver beskadiget eller 

bortkommer. Dette gælder også i skoletiden, hvor det anbefales, at eleven låser computeren inde i 

elevens skab, når den ikke er i brug.  

Hvis computeren bliver beskadiget eller bortkommer, skal eleven kontakte skolens it-ansvarlige.  

Eleven kan være erstatningsansvarlig, hvis computeren beskadiges eller bortkommer; dette afhænger af 

de konkrete omstændigheder. 

 

Elevens forældre hæfter i henhold til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar for skader, som eleven 

har forårsaget (op til 7500 kr.). Vi gør opmærksom på, at skolens forsikring normalt ikke dækker, hvis 

computeren bortkommer eller bliver beskadiget. I tilfælde af skade bør elevens forældre anmelde skaden 

til familiens forsikringsselskab med henblik på at få afklaret om skaden evt. er dækket af familiens 

forsikringer. Eleven skal aflevere udstyret til skolen i samme stand som det blev modtaget. Hvis eleven 

stopper på skolen skal udstyret afleveres med det samme. 


