Blindern videregående skole
LEIEAVTALE VED DISPONERING AV BÆRBAR PC

VG3.-2020/21

Navn:

BLVNB ... ... ... ...

Tlf.nr:
Adresse:

ELEVID … … … …

Gruppe:
Skoleårene: 2020/21.

Avtalen har 2 sider

BLINDERN VIDEREGÅENDE SKOLE VG3- ELEVER – Pc årsleie er satt til kr 1050. pr år
Avtalen gjelder for leie og disponering av bærbar PC ved Blindern videregående skole. Leietaker er klar over
det ansvar som følger av punktene på side 2 av denne avtalen. Maskinen er Blindern videregående skoles
eiendom og kan når som helst kalles tilbake i leieperioden dersom skolens ikt-avdeling finner det nødvendig.
For eksempel ved oppdatering av programvare eller ved brudd på denne avtalen. Retningslinjer gitt av SIKTteamet i Utdanningsetaten forvaltes av skolens ikt-ansvarlig og er gjengitt i denne pc-leiekontrakt.
Dersom det skulle oppstå feil på utstyret, eller noe av utstyret skulle gå tapt, plikter leietaker å melde fra til
skolen umiddelbart.
Maskinen er ikke forsikret og leietager er fullt ut ansvarlig for skade på eller tap av maskin eller tilhørende
utstyr. Skadekostnad på pc reguleres av skadeserstatningsloven § 1-1 og 1-2. Dette gjelder uavhengig av
uaktsomhet eller forsett.
Ved å signere utlånsavtalen erkjenner låntaker at betingelsene på side 1 og 2 i avtalen er lest, forstått og
akseptert. Videre erkjenner leietaker at skolens IKT reglement er lest, forstått og akseptert.
Ved pc-utleveringen vil eleven bli forespurt legitimasjon m/bilde. (ELEV-ID). Der elev ikke er fylt 18 år, må
foresatte signere på pc- leieavtalen. Der elever er myndige og signerer selv krever vi at eleven viser fram
legitimasjon. Skolebevis og bankkort med bilde er godtatt som legitimasjon.
Denne pc leiekontrakt gjelder kun for pc-leietid skoleårene: 2020/21.
Dato:

___ /___

- 2020

_______________________________________________________
Blindern videregående skole IT- ansvarlig

Underskrift eleven

Underskrift foresatt

Elevens navn (blokkbokstaver)

Blindern videregående skole
Oslo kommune

Foresatte navn (blokkbokstaver)

Besøksadresse:
Sognsveien 80
Postadresse:
Postboks 6127 Etterstad,
0602 OSLO

Telefon: +47 90 80 80 59
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Org. Nr.: 912703312

