
  

Side 1 
Avtale om bruk av privat datamaskin på skolen.docx v.2.3 

 
Avtale om bruk av privat datamaskin på skolen 

(område Buskerud) 
Gjelder f.o.m. skoleåret 2020/2021 

 
 
Denne avtalen gjelder for elever som har valgt å bruke privat pc istedenfor å inngå leasingavtale med 
Viken fylkeskommune. Hvis du velger å bruke privat datamaskin i vg1 er det ikke mulig å inngå 
leasingavtale. Leasingavtale gis kun en gang ved start i vg1. 
 
Elevene må undersøke hva minimumskravene til maskinvare for valgt utdanningsprogram er, før de 
inngår avtale om lease eller privat pc.  
 

1. Parter 
Denne avtalen er inngått mellom Viken fylkeskommune (org nr. NO 921 693 230), ved den aktuelle 
skolen og bruker av den private pc. 

 

2. Formål 
Formålet med denne avtalen er å regulere rettigheter og plikter knyttet til bruk av privat pc på skolen 
og i fylkeskommunens nettverk.  
 
3. Minimumskrav til privat pc  
Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene: 
✓ Windows 10 eller Mac OSX 10.15 (Catalina) 
✓ 8Gb internminne 
✓ 256Gb harddisk med nok plass til utdanningsprogramvare 
✓ Trådløst nettverkskort for kobling til fylkeskommunens trådløse nettverk 
✓ Oppdatert antivirus programvare 

 
Du får gratis tilgang til all nødvendig programvare gjennom fylkeskommunens programvareportal.  

Elever på teknikk og industriell produksjon, elektrofag eller bygg- og anleggsteknikk kan ikke bruke 

Mac. Årsaken er at elevene på disse utdanningsprogrammene bruker programvare som ikke fungerer 

på Mac. Det er mulig å kjøre Windows på Mac gjennom BootCamp, men da må du skaffe Windows-

lisens selv. 

4. Krav til sikkerhet for privat bærbar datamaskin 
Eleven plikter å holde datamaskinen oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene for installert 
programvare og operativsystem. Eleven kan be om veiledning via brukerstøtte i hvordan dette gjøres. 
 

5. Tilgang til lisenser og programvare 
Skolerelatert programvare kan kun installeres på private pc-er, dersom lisensbetingelsene til 
programvaren tillater dette.  Skolen kan gi nærmere informasjon om tilgang til faglig og pedagogisk 
programvare.  
 
6. Bruk 
Eleven er selv ansvarlig for at datamaskinen er i en slik stand at den kan benyttes i opplæringen. Eleven 
må selv ta sikkerhetskopi av data lagret på egen pc. Bruk av fylkeskommunens IKT-ressurser og 
datanettverk reguleres forøvrig av Viken fylkeskommunes ordensreglement for videregående skoler 
og IKT-reglementet for videregående opplæring i Viken fylkeskommune. 
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7. Vedlikehold, service og forsikring 
Eleven er ansvarlig for egen datamaskin og må sørge for nødvendig service, vedlikehold og forsikring. 
 
8. Opphør av avtale 
Denne avtalen løper fra avtalen inngås og til avtalt sluttdato. Ved avsluttet skolegang skal eleven, med 
mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som de har fått tilgang til gjennom 
Viken/skolen. 
  

9. Brudd på avtale 
Brudd på avtalen kan sanksjoneres i samsvar med ordensreglementet og/eller IKT-reglementet. 
Dersom brudd på avtalen har ført til tap, kan det bli fremsatt krav om erstatning.  
 

10. Endringer 
Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig 
og er underskrevet av partene. 
 
 
For mer info om bruk av privat pc på videregående skole i område «Buskerud», se Viken.no sine 
websider. 
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PRIVAT datamaskin avtale 
 
Dette skjemaet leveres til IKT på skolen. 
 
Denne avtalen løper fra avtalen inngås og så lenge eleven går på en videregående skole i Viken. 
 

ELEV INFORMASJON 
Fyll ut feltene nedenfor med BLOKKBOKSTAVER: 

Fullt navn 
 

Fødselsnr. (11 siffer) 
 

Klasse 
 

Adresse 
 

Postnummer 
 

Poststed 
 

Mobilnr. 
 

 

FORESATTE INFORMASJON for elever under 18år 
Fyll ut feltene nedenfor med BLOKKBOKSTAVER: 

Foresattes navn  

Adresse  

Postnummer  Poststed  

Mobil  

 
 

 

Jeg bekrefter å ha lest innholdet i dette dokumentet og informasjonen på fylkets sine websider om 
elev-pc ordningen. 

Med min signatur, aksepterer jeg fylkets sine betingelser og retningslinjer for bruk og behandling 
av privat pc på skolen. 
 

 
 
 

 

Sted og dato Elevens underskrift 

 
 
 

 

 Foresattes underskrift for elever under 18år 

 


