Regler och instruktioner för Elev-PC
Som elev på Himmelstalundsgymnasiet har du under studietiden tillgång till en bärbar dator med ett
antal standardapplikationer och en Internet uppkoppling på den skola där du går. Datorn är ett av
dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier.

Allmänna regler
Datorn är ett studieverktyg, den är alltså avsedd för skolarbete. I skolans olika lärsituationer skall du
följa lärarens instruktioner om hur och till vad du får använda datorn – datorn skall alltid finnas
tillgänglig i skolan. Om du inte följer lärarens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det
stör inlärningsmiljön har läraren eller annan representant för skolan rätt att återta datorn. Vid
upprepade förseelser kommer en utredning att göras av rektor och förälder/målsman kontaktas.
Om inte datorn finns med till lektionen där den skall användas kan detta noteras i frånvarosystemet.
Du skall ha med datorn till skolan med fulladdat batteri. Spel är inte tillåtet under lektionstid, inte
heller annan användning som kan störa andra elever. Om eleven har på ljud på datorn i skolmiljön
skall hörlurar användas, eleven står själv för anskaffande och kostnad av dessa.

Ansvar och hantering gällande datorn
Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte
kommer till skada eller kan riskera att förloras. Datorn skall alltid tas med hem efter skoldagens slut.
Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras kan du och/eller din
förälder/målsman ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer. Prislista för olika
skador på elev-PC bifogas. OBS! Detta är en preliminär prislista där priserna kan komma att justeras.
Det är absolut förbjudet att lämna datorn utan direkt tillsyn någon annanstans än inlåst i säkert
förvar.
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för program och annat som du laddar hem eller på
annat sätt installerar på datorn. Du ansvarar också själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte
program, filer eller material som du har lagrat i datorn om exempelvis hårddisken måste bytas eller
omformateras – se till att säkerhetskopiera! På datorn finns en recovery partition för att återställa
datorn till grundutförandet vid eventuella allvarliga fel.
Efter genomförd utbildning kommer du att erbjudas att köpa loss datorn till det restvärde som leverantören
då sätter.

All support av datorns hårdvara hanteras av:

ATEA helpdesk på 010-110 32 38,
supporttid helgfria vardagar 08-17

