EKTORPSSKOLAN

RUTINER KRING DATORERNA
1. Datorn = undervisning
Datorn ska under lektionstid användas till
undervisningen och sådant som hör till
ämnet samt handhas på ett sådant sätt att
du inte stör andra.

7. Närvaro krävs
Närvaro på lektionerna krävs för att få
använda datorn utanför skolan/lektionerna.
Begränsningar kan ske vid för hög
frånvaro.

2. Skydd på & locket stängt
Datorn ska hanteras försiktigt och ska vara
försedd med det skydd som tillhandahållits
från skolan. Datorn ska alltid transporteras
med locket stängt och dragkedjan på
skyddet stängt.

8. Skadad dator
Om din dator är skadad på något sätt ska
du samma dag anmäla det till Håkan, så
att han kan göra en bedömning om det är
ett garantiärende eller försäkringsärende.
Om du dröjer att anmäla så kan det finnas
en risk att försäkringsbolaget inte
godkänner skadan. Laddaren går inte på
någon försäkring eller garantier om det är
brott på laddaren eller skadad på något
sätt. Då får du står för kostnaden själv.
Håkan finns 8-9 i cafét eller 13-14 på sitt
rum. Bara den eleven det gäller går till
Håkan eftersom det är ganska många som
kommer samtidigt.

3. Datorn i skåpet
Datorn förvaras i elevskåpet när den inte
ska tas med, exempelvis under lunch i
matsalen, idrottsaktiviteter eller liknande.
4. Lösenordsskyddad
Datorn är personlig och får inte lånas ut
samt ska vara lösenordsskyddad, precis
som det står i kontraktet.
5. Under uppsikt
Datorn ska alltid vara under uppsikt och får
ej lämnas obevakad av låntagaren.
6. Fulladdad
Eleven ansvarar för att datorns batteri är
fulladdat vid skoldagens början, precis som
det står i kontraktet.
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9. Lämna tillbaka datorn
När skoltiden på Ektorpsskolan är avslutad
så ska datorn återlämnas i gott skick
inklusive laddare och dataskydd.
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