
 
 

Regler för personliga elevdatorer 

Detta dokument handlar om regler och ansvarsfrågor för personliga elevdatorer, och är ett 
komplement till ”Allmänna regler för användning av skoldatorer”. Du måste läsa båda dokumenten för 
att förstå vilka krav som ställs på dig som elev. 

Reglerna är till för att du ska slippa råka ut för skador på din dator eller att den stjäls. 

Ansvar och hantering 
• Du har själv ansvar för datorn. Du ska sköta den ordentligt och vara försiktig med den. Du ska 

göra rent datorn minst en gång i månaden med en duk som är lämplig för detta. 

• Du ska ta med din dator till skolan alla dagar utom friluftsdagar eller vid utflykter. 

• Datorn ska vara fulladdad när du kommer till skolan och lämna laddaren hemma. 

• När skoldagen är slut tar du hem datorn. Du ska ha den hemma på loven. 

• När du inte använder datorn måste du se till att den är på ett säkert ställe (där skolpersonalen 

bestämt att den ska förvaras) eller under uppsikt (att du kan se var den är). Du ska förvara din 

dator på ett säkert och ansvarsfullt sätt.  

• Du får inte äta eller dricka när du sitter vid datorn. Se till att aldrig ha vätska i närheten av 

datorn. Spiller du vätska i datorn totalförstörs den. 

• Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig datorn. Du får inte heller be någon passa den åt dig. 

• När du bär med dig datorn ska den alltid vara i fodralet, stängt med blixtlåset. 

• Du ansvarar för att det du sparar på datorn även finns på annat ställe (backup). 

• Du får själv ladda ner program till datorn, men inte byta eller lägga till operativsystem. De 

program du laddar ner måste du ha licens för och de får inte göra så att de program som finns 

på datorn från början inte fungerar som de ska.  

• Du får inte ta bort eller skada stöldmärkningen. Du får inte heller sätta på egna klistermärken 

på datorn. 

• Du får inte använda datorn på så sätt att det stör din koncentration på lektionernas innehåll. 

• Om personal på skolan vill se vilka program eller filer du har i datorn måste du visa upp dem. 

Vid missbruk av förtroende 
Om eleven inte följer personalens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör 
inlärningsmiljön har personalen rätt att återta datorn. Vid upprepade förseelser kommer en utredning 
att göras av rektor, och vårdnadshavare kontaktas. 
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Plan för missbruk av förtroende vid enklare fall 
1. Samtal mellan klasslärare/kontaktlärare och elev. 
2. Samtal mellan klasslärare/kontaktlärare, elev och vårdnadshavare. 

Plan för missbruk av förtroende vid svårare fall 
Sanktionsmöjligheter: 
1. Lämna in datorn efter skoldagens slut (begränsad tid). 
2. Beslagtagen dator (begränsad tid). 
3. Förverkat rätten att låna en personlig dator. 

Skador på datorn 
Orsaker till skador på datorer kan delas upp i tre kategorier: 

• Olyckshändelse 
• Vårdslöshet 
• Uppsåtlig skadegörelse 

Med olyckshändelser menas där eleven har varit aktsam, men där datorn ändå tagit skada. Exempelvis 
kan vara då datorn förvaras i fodralet, eleven snubblar och datorn tar skada i samband med fallet.  
I dessa fall är eleven/personalen helt ekonomiskt ansvarsbefriad.  

Vårdslöshet räknas det som när eleven bryter mot de uppsatta punkterna i avtalet och reglerna, vilket 
sedan leder till att datorn blir skadad. Exempelvis kan detta handla om att råka spilla vätska i datorn. 
Detta behandlas uttryckligen i reglerna kring personliga datorer.  
I dessa fall tar vi ut en mindre avgift som inte täcker hela kostnaden för reparationen.  

Vid uppsåtligt skadegörelse blir eleven ekonomiskt ansvarig för hela reparationskostnaden. I fall där 
reparationskostnaden överstiger värdet på datorn kommer eleven faktureras värdet av datorn enligt 
tabellen. Efter tre år är datorn ekonomiskt avskriven, men tabellen visar det beräknade bruksvärdet 
under ytterligare tre år. Uppsåtlig skadegörelse eller åverkan på datorn är straffbart och kan leda till 
polisanmälan från skolan, dels medföra ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen. 
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Åk 4, ht 100 %

Åk 4, vt 85 %

Åk 5, ht 70 %

Åk 5, vt 55 %

Åk 6, ht 40 %

Åk 6, vt 20 %

Åk 7 1500 kr

Åk 8 1000 kr

Åk 9 500 kr

Åk 4-7 1500 kr

Åk 8 1000 kr

Åk 9 500 kr



Förlust av dator 
När en dator förloras på grund av vårdslöshet (exempelvis lämnats utan uppsikt), blir eleven ansvarig 
för restvärdet av datorn enligt följande tabell, där vi utgår från åldern på datorn. 
Efter tre år är datorn ekonomiskt avskriven men till skillnad från vid skada beräknas bruksvärdet till 
1500 kronor de sista tre åren. Detta för att efterleva politikernas önskan om att datorn ej får köpas loss.  

Om datorn stjäls eller förkommer på annat sätt utanför skolan skall vårdnadshavaren göra en 
polisanmälan. En kopia av polisanmälan, med uppgifter om stöldmärkningsnummer och serienummer, 
lämnas till skolan som en förutsättning för att en ersättningsdator kan fås. Kravet på aktsamhet skall 
dock vara uppfyllt. 

Ansvarsfrågor  
Om eleven inte följer instruktionerna kring användningen av datorerna har personal på skolan eller 
annan representant för kommunen rätt att häva avtalet och återta datorn. För det fall att det 
uppkommer en skada på datorn eller förlust av denna, kommer ersättning för kostnaderna för att 
avhjälpa skadan eller ersätta förlorad dator att utkrävas enligt skadeståndslagens regler om 
skadestånd.  

Uppsåtlig skadegörelse eller åverkan på datorn som en elev gör sig skyldig till är straffbart och kan dels 
komma att polisanmälas av skolan, dels medföra ersättningsskyldigheter för vårdnadshavaren.  

Om eleven är vårdslös i sin hantering av datorn och därigenom orsakar skada eller förlust av densamma 
kan detta medföra en ersättningsskyldighet gentemot skolan. 

 
Det är således endast vid uppsåtligt och vårdslöst agerande som skolan kan komma att utkräva 
ersättning från vårdnadshavaren eller eleven. Skada eller förlust som uppkommer trots att eleven iakttagit 
normal försiktighet vid hanteringen av datorn ansvarar skolan för. 
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Åk 4, ht 100 %

Åk 4, vt 85 %

Åk 5, ht 70 %

Åk 5, vt 55 %

Åk 6, ht 40 %

Åk 6, vt 20 %

Åk 7 1500 kr

Åk 8 1500 kr

Åk 9 1500 kr



Vid skada eller förlust ska eleven kontakta it-ansvarig på skolan och i en incidentrapport redogöra för 
omständigheterna vid förlustens/skadans tillkomst. Rapporten ska undertecknas av både elev och 
vårdnadshavare. När övriga fel uppkommer på datorn ska eleven överlämna den till IT-ansvarig. 

Försäkring 
Skolan har inte tecknat en försäkring med anledning av utlåning av elevdatorer. Skada på datorn eller 
förlust av denna kommer att medföra ersättningsskyldighet i enlighet med skadeståndslagens 
bestämmelser, vilket innebär att skolan ersätter skador eller förluster som inte beror på vårdslöshet 
eller uppsåtligt agerande från elevens sida. 

För det fall att eleven har en hemförsäkring hänvisas till försäkringsvillkoren för information om vilka 
situationer som omfattas av försäkringen vid händelse av ersättningsskyldighet gentemot skolan. 
Notera att skolan inte uppställer något krav eller önskemål på att låntagaren tecknar en hemförsäkring 
utan att detta är en frivillig åtgärd. Skolan förbehåller sig rätten att ta ut fullt skadestånd om det finns 
gällande ansvarsförsäkring som täcker skadan för eleven. 

Återlämnande 
När eleven slutar den kommunala grundskolan i Ystad överlämnas datorn till behörig företrädare för 
skolan. Eleven skall vid överlämnandet få ett kvitto där det anges att datorn överlämnats samt i vilket 
skick den överlämnats. Det finns ingen möjlighet för eleven att köpa loss datorn.  

Äganderätt 
Datorn är skolans egendom. 
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