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Denne avtalen gjelder for elever som har valgt
å bruke privat, bærbar datamaskin i stedet for å
disponere datamaskin fra Hedmark fylkeskommune.
Tilbudet om å disponere en bærbar datamaskin gis
kun en gang, og eleven kan ikke endre avtaletype
på et senere tidspunkt.

1. Parter
Denne avtalen er inngått mellom Hedmark
fylkeskommune, org nr NO 942 116 217 (HFK),
ved den aktuelle skolen og bruker av den private,
bærbare datamaskinen.

2. Minimum kravspesifikasjon ved
bruk av privat, bærbar datamaskin

enhver tid. Eleven må selv ta kontakt med skolen
for å bli orientert om mulighetene.

4. Tilgang til lisenser og programvare
På grunn av regler for lisensiering kan ikke all
programvare som brukes i undervisningen på den
enkelte skole legges inn på private datamaskiner.
Skolen gir nærmere informasjon om tilgang til faglig
og pedagogisk programvare.
Ved avsluttet skolegang skal eleven, med mindre
annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare
som de har fått tilgang til gjennom Hedmark
fylkeskommune/skolen.

5. Bruk

Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene:

Bruk av datamaskinen reguleres av Fylkeskommunal
forskrift til skolereglement for videregående skoler
i Hedmark og IT-reglement for elever i videregående
skole i Hedmark fylkeskommune.

•
•
•
•

Eleven er selv ansvarlig for at datamaskinen er i en
slik stand at den kan benyttes i opplæringen. Eleven
må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på egen
datamaskin.

•

Windows 10 eller Mac OS X
Trådløst nettverkskort (for 802.11 a/g/n/c)
Oppdatert gyldig antivirus programvare
Kontorstøtteprogram (Microsoft Office) kan
installeres kostnadsfritt ved behov
Datamaskinen må kunne brukes uten
internett-tilkobling

Den enkelte skole kan godkjenne andre
spesifikasjoner.
Skolen kan be om at datamaskinen blir innlevert
for kontroll. Elever på Medier- og kommunikasjon
studieforberedende og elever på programområdet
Medieproduksjon må forhøre seg med skolen om
hvilken datamaskintype som kan benyttes.

3. Krav til sikkerhet for privat
bærbar datamaskin
Eleven plikter å holde datamaskinen automatisk
oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene
for datamaskinens operativsystem.
Eleven kan be om veiledning i hvordan dette gjøres.

Ved mistanke om brudd på IT-reglementet
eller annet regelverk skal skolen gis tilgang til
datamaskinen. Dette skal skje i samarbeid med
eleven. Dersom eleven motsetter seg dette, kan
skolen nekte bruk av den private datamaskin på
skolen, samt at skolen stenger sine IT-tjenester for
eleven.

6. Vedlikehold, service og forsikring
Eleven er ansvarlig for egen datamaskin og må
sørge for nødvendig service, vedlikehold og
forsikring.

7. Tvistebestemmelser
Alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med
denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

8. Endringer
Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige
og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig
og er underskrevet av partene.

Eleven plikter å ha gyldig og oppdatert
antivirusprogramvare installert på datamaskinen til
6 – Skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark

