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Avtal - lån av Chromebook 
 
Genom detta avtal får elev vid Campus Alingsås (skolan) låna en Chromebook med väska och 
laddare enligt dessa förutsättningar: 
 
1. Låneperiod 
Avtalet gäller från att eleven signerat avtalet, tills eleven avslutar sina studier eller Campus 
Alingsås begär att Chromebook ska återlämnas. Om den inte återlämnas får eleven en faktura och 
betalas inte den så kan en polisanmälan göras. 
 
Elev som slutar sina studier ska omedelbart lämna tillbaka lånad Chromebook. 

 
2. Användning av Chromebook 
Chromebook är avsett att användas i samband med elevens studier i Sverige.  
 
Endast den elev som har signerat detta avtal får använda denna Chromebook. Eleven får inte ta 
med Chromebook utomlands.  
 
Campus Alingsås har nolltolerans mot diskriminering, vilket innebär att Chromebook inte får 
användas på olagligt eller oetiskt sätt för att ta del av, sprida, förvara eller förmedla information 
- som till exempel hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, våldsskildring, förtal, ofredande, 

dataintrång eller upphovsrättsbrott.  
- som är personligt kränkande eller stötande  
- som, utan koppling till elevens studier, är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös 

propaganda 
- som är pornografiskt material  
 
Campus Alingsås har rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och vid behov uppdatera och 
ominstallera Chromebook.  

 
3. Hantering och förvaring 
Eleven är skyldig att under låneperioden vara aktsam vid hantering, användning och förvaring. 
Chromebook är stöldbegärlig och eleven får inte lämna den utan uppsikt.  
 
Förvara Chromebook i väskan när den inte används. Laddaren får inte vara i väskan.   
 
Eleven ska hantera och använda Chromebook med tillbehör så att dessa, med undantag från 
normalt slitage, ska vara i fullgott skick då de återlämnas.  
 
Förvara/hantera aldrig vätska i närheten av Chromebook.  
 
4. Garanti och försäkring – “Om olyckan är framme” 
För att garanti och försäkring ska gälla måste eleven vara aktsam, enligt punkt 3.  
 
Chromebook har en garanti från leverantören som gäller hela låneperioden.  
 
Chromebook har en försäkring som kan täcka kostnader för reparation eller utbyte, under 
förutsättning att eleven varit aktsam och kan beskriva vad som har orsakat skadan.  
 
Vid skadegörelse eller oaktsamhet i hanteringen av Chromebook kan eleven bli ersättningsskyldig.  
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Vid en förlust av Chromebook ska elev göra en polisanmälan och informera skolan. Vid stöld kan 
försäkringen ersätta Chromebook om den stulits från ett låst utrymme.  

 
5. Skada eller fel 
Eleven får inte sätta på klistermärken, måla eller ändra Chromebook på annat sätt.  
Behöver Chromebook repareras ska eleven lämna den till skolan.  
 
Eleven är skyldig att genast anmäla skador och fel till Campus Alingsås och göra en 
skadeanmälan tillsammans med skolan.  

 
6. Om eleven inte följer avtalet 
Rektor avgör vilka åtgärder som är lämpliga. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling 
kommer en polisanmälan göras.  
 

 
Elev: 
Jag har läst igenom avtalet, förstått innebörden och förbinder mig att följa den. 
 
Elevens underskrift:  _______________________________________________ 
 
Namn, textat:  _______________________________________________ 
 
Personnummer:  _______________________________________________ 
 
 
Alingsås kommun: 
Campus Alingsås underskrift: _____________________________________________ 
 
Namn, textat:    _____________________________________________ 
 
Datum:     _____________________________________________ 
 
Serienummer / stöldskyddsnummer:   _______________________________________ 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar. Campus Alingsås och eleven har tagit var sitt. 
 
 
Administrationens anteckningar: 
 
       Alvis                     Foxway  Spärrad i Google  Återlämnad _______________ 
 
 
Anteckningar:__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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