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Aftale om udlån af computer  

Elevens navn :______________________________________ 

Stamhold : ___________ 

Type PC : ______________ 

Serienummer :______________________________________ 

Startdato :______________________________________ 

Brugsperioden er fra udleveringsdato. Computeren skal afleveres med tilbehør, i samme stand som ved 
udlevering, når eleven forlader skolen, eller hvis skolen foretager nye beslutninger vedrørende digitalisering. 

Lånebetingelser: 

1. Computeren skal anvendes af eleven som arbejdsredskab i skolen hver dag. 
2. Computeren må desuden anvendes til private formål så længe disse ikke strider mod hverken 

Nyborg gymnasiums studie-/ordensregler eller anden dansk lovgivning. 
3. På computeren opbevares og installeres programmer, dokumenter og andre data som er i 

overensstemmelse med Nyborg gymnasiums retningslinjer. 
4. Eleven er forpligtet til at sørge for, at udstyret behandles og opbevares forsvarligt - også når det 

befinder sig uden for skolens område.  

5. Der må ikke påsættes klistermærker, #tags eller lignende ”udsmykning”.  
6. Skader eller bortkomst skal straks anmeldes til skolen via skadesinfomationsblanketten som 

forefindes på skolens hjemmeside, ligesom skaden meldes til eget forsikringsselskab. Den 
afleveres i udfyldt stand til HLU/CPL (Bemærk at man ved lån af skolens udstyr selv står med 
ansvaret og dermed også at udbedre skader, så udstyret afleveres i samme stand som ved 
udlevering) 

7. Bortkomst eller tyveri skal anmeldes til politi og egen forsikring. 
8. Det er forbudt at hacke eller på anden måde forsøge at modificere computerens styresystem. Forsøg 

på dette medfører erstatningsansvar. 
9. Det er elevens ansvar, at computeren er opladt og klar til brug, når skoledagen starter. 
10. Der må ikke indsættes låsekode på computeren. 
11. Hvis udstyret beskadiges, bortkommer eller anvendes på en uautoriseret måde, er eleven forpligtet 

til at erstatte tabet i henhold til dansk rets almindelige betingelser. 
12. I tilfælde af problemer med computeren, kan denne nulstilles. Alt på maskinen vil være tabt, hvis 

ikke der er gemt via iTunes, iCloud, Dropbox eller OneDrive. 
13. Såfremt hjemmet ikke har netadgang eller er på trådløst netværk, er der mulighed for lektielæsning 

på skolen. 

 

Erstatnings- og forsikringsspørgsmål: Forsikringsaftalen ligger på Nyborg Gymnasiums hjemmeside  

Med underskrift på denne aftale erklærer brugeren og forældre, at have gjort sig bekendt med vilkårene og 
er indforståede hermed. 

 

 

Dato:_________ ______________________ Dato:______ ___________________________ 

Nyborg gymnasium - uddannelsesleder             Forældre 

Henrik Lunde 

Uddannelsesleder 

Mobil 51 77 71 05 

hlu@nyborg-gym.dk 
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