Egenerklæring om bruk av privat bærbar datamaskin i
undervisningen
1. Hvem kan benytte egen privat bærbar datamaskin
Nye Vg1-elever i Telemark ved skolene Hjalmar Johansen, Bø og Notodden vgs i
skoleåret 2017/18 kan velge om de vil leie PC av skolen eller benytte privat bærbar
datamaskin.
2. Når du velger å benytte din private datamaskin forplikter du deg til å:






stille med en fungerende datamaskin fra første skoledag i Vg1
vedlikeholde og reparere den private datamaskinen ved behov
skaffe til veie en annen datamaskin hvis du må vente på reparasjon av din private
maskin
straks anskaffe ny datamaskin dersom den private maskinen går tapt eller
totalhavarerer
benytte privat datamaskin gjennom hele videregående opplæring

Elever som velger å bruke privat datamaskin har t.o.m. 1. Oktober 2017 anledning til å gå
over til å benytte leie-PC fra skolen i stedet - gi i så fall beskjed til skolens IT ansvarlige.
Etter denne datoen er det ikke mulig å gå over til leie-PC. Det tar minst 3 uker å anskaffe
leie-PC dersom du ombestemmer deg, og i mellomtiden må du bruke din private maskin.
3. Krav til private bærbare datamaskiner
De fleste moderne PC-er og Mac-er vil fungere greit til skolearbeidet. Nettbrett kan ikke
benyttes i videregående skolen i Telemark. Operativsystemet må være Windows 10 (PC),
eller OS X 10.10 eller nyere (Mac).
Ved utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon trengs det datamaskin med høy
ytelse (dedikert grafikkkort) og skjerm på minst 15".
Telemark fylkeskommune legger ut informasjon rundt krav til datamaskin på hjemmesiden
sin. Du kan også rådføre deg med IT ansvarlig ved skolen dersom du er usikker på om PCen din egner seg for bruk ved disse utdanningsprogrammene. For alle andre
utdanningsprogram anbefaler vi datamaskiner med omtrent samme ytelse som årets leiePC-er. Vi fraråder bruk av datamaskiner som er mer enn ca. 3 år gamle.
Dersom datamaskinen din ikke fungerer tilfredsstillende til skolearbeidet kan skolen kreve at
du kjøper en bedre datamaskin eller går over til leie-PC.
4. Datasikkerhet
Eleven plikter å holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for
datamaskinens operativsystem. Dette skal settes til automatisk nedlasting.

Eleven plikter å ha gyldig og oppdatert antivirusprogramvare installert på datamaskinen til
enhver tid.
5. Digitale verktøy og ressurser
Enkelte av programmene som benyttes i skolearbeidet finnes bare i Windows-versjon.
Elever med privat Mac plikter å sørge for at maskinen kan kjøre Windows-program dersom
dette er nødvendig for skolearbeidet. Vær oppmerksom på at skolenes dataløsninger
vanligvis er tilpasset PC-er, og at skolene derfor ikke kan garantere at en Mac vil fungere
fullgodt.
Når du avslutter videregående opplæring må du avinstallere programmer som du har fått på
skolen, med unntak av programmer du har fått beskjed om at du har rett til å beholde.
6. Bruk av datamaskinen
Skolenes IKT-reglement og ordensreglement gjelder for alle elever. Eleven er ansvarlig for å
gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende reglementene, og å bruke datamaskinen i
samsvar med disse.
All datatrafikk via skolens nett loggføres, og om nødvendig vil loggene bli brukt for å spore
opp elever som misbruker nettet. Ved mistanke om brudd på IKT-reglementet eller annet
regelverk skal skolen gis tilgang til å undersøke elevens maskin.
Eleven må selv sørge for å ta sikkerhetskopi av sine arbeider og filer. Skolen er ikke
ansvarlig for eventuelle tap av data fra PC-en.
7. Vedlikehold og forsikring
Eleven er selv ansvarlig for å sørge for at datamaskinen til enhver tid er i en slik stand at den
kan benyttes i skolearbeidet. Eleven er også ansvarlig for at programmene som skal
benyttes til skolearbeidet fungerer slik de skal - om nødvendig må programmer eller
operativsystem legges inn på nytt.
Reparasjon av privat maskin kan ta lang tid. Datamaskinen er et nødvendig verktøy i det
daglige skolearbeidet, og eleven må derfor sørge for å skaffe en annen bærbar datamaskin
dersom den private maskinen er til reparasjon.
Eleven må selv sørge for forsikring av sin private datamaskin.
Elevens navn: ___________________________
dato:

____________

sign: ______________________

sign foresatte: ________________________
(for elever under 18 år)

