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Udleveringsaftale elevcomputer på Aars Skole

Computeren og udleveret tilbehør anvendes og opbevares på eget ansvar. Skolen kan ikke
gøres ansvarlig for skader opstået på vej til og fra skole, i undervisningen, eller i
frikvartererne. Skolen er ikke ansvarlig for data, som eleven gemmer på computeren.
Uanset om du anvender den udleverede computer eller skolens faste computere, skal du
overholde skolens regler for brug af Internet og programmer, og skolens regler for brug af
printere og andet udstyr.
Har du eller dine forældre / værger spørgsmål vedrørende computeren, eller er der
problemer med den, kontaktes skolens IT-supporter eller IT-team.
Dine forældre eller værger skal selv sørge for dækning, af eventuelle skader påført
computeren.
Forsøg ikke selv at løse problemer med computeren.
Såfremt der er forsøgt at foretage reparation på computeren eller tilbehør, kan en eventuel
fabriksgaranti bortfalde.
Skolen formidler selv eventuel kontakt til leverandøren, om reparation og service.
Da Vesthimmerlands Kommune og Aars skole ikke har ubegrænset båndbredde, må
tjenester af underholdende karakter som chat, netradio, spil og lignende ikke anvendes,
uden lærerens tilladelse.
Skolen yder hjælp og rådgivning i begrænset omfang, hvis der opstår opsætningsmæssige
konflikter mellem skolens netværk og evt. hjemmenetværk.
Skolen kan uden varsel inddrage computeren, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til
sikkerheden.
Stopper du på Aars skole, skal computeren og tilbehør afleveres til skolen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Denne side underskrives og returneres til skolens IT-supporter
Til forældrene:
Til eleven er udleveret computer:
Netværks-ID:
Type:
Lenovo Thinkpad X140e
Serie-nr.:
Jeg / vi har læst ovenstående udleveringsaftale og folderen ”Elevcomputer på Aars Skole”,
og er indforstået med, at

elevens navn og CPR

og vi som forældre / værge, har forstået og accepterer ovenstående vilkår.
________________________________
underskrift forældre / værge
Aars Skole - Kirkegade 4 - 9600 Aars - Tlf.: 99 66 88 00
E-mail: aars.skole@vesthimmerland.dk
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