
 
 
 

 

 
 

 
Regler för lån av Chromebook 
Årskurs 4-9 i den kommunala grundskolan 
 
Som ett led i digitaliseringen av skolan i enlighet med skollagen, LGR11, den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet lånar Munkfors kommun ut ett digitalt redskap av 
typen Chromebook till alla elever i årskurs 4-9. 
 
Chromebook är ett av dina läromedel och ett redskap som ska bidra till att du ska kunna nå en 
ökad måluppfyllelse genom att underlätta och stimulera utbildningen. 
 
Chromebook tillhör Munkfors kommun och får inte lånas ut, hyras ut, säljas, pantsättas eller på 
annat sätt ges den till någon annan. 
 
Chromebooks utrymme ska användas till skolinnehåll. Material som kan uppfattas som 
stötande eller kränkande får inte finnas på Chromebook. Detta inkluderar: rasistiskt eller 
pornografiskt material, kränka eller förtala någon annan, ladda ner eller använda sig av 
datorprogram, bilder, musik, text eller något annat material som har upphovsrättsligt skydd, 
hämta eller använda personuppgifter om någon annan. 
 
Munkfors kommun har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till Chromebook för 
uppgradering av programvara, service, kontroll och underhåll. 
 
Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad Chromebook ska användas. Den 
ska tas med till skolan varje dag. Batteriet ska vara laddat och mjukvaran fungerande. 
 
Chromebook är stöldbegärlig och ska alltid hanteras, förvaras och transporteras i den 
medföljande väskan. Lämna aldrig Chromebook utan direkt tillsyn om den inte är inlåst. Om 
du medvetet eller genom oaktsamhet skadar den eller förlorar den blir du skadeståndsskyldig 
för skada eller förlust. 
 
Du har tillgång till Munkfors kommuns IT-miljö vilket innebär tillgång till Internet. 
Vid användning av Internet ska upphovsrätten beaktas. Den innebär att det inte är fritt att 
hämta och använda personuppgifter om någon, och/eller publicera bilder/ljudmaterial på någon 
i strid med lag eller läroplanens värdegrund. Ingen kränkande eller känslig information får 
behandlas via e-post, chatt eller sociala medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Du förväntas: 
 
• Hantera Chromebook på ett säkert och ansvarsfullt sätt 
• Använda och förvara Chromebook i den medföljande väskan 
• Ta med Chromebook hem varje dag 
• Ta med Chromebook laddad till skolan varje dag 
• Lämna in Chromebook till mentor om något problem med den skulle uppstå 

 
 
Om vårdnadshavare inte vill skriva på kontraktet ska de be om ett kontrakt som låter eleven 
använda Chromebook enbart i skolan. 
 
Stöld eller förlust 
Vid stöld eller förlust av Chromebook eller om fel uppstår ska eleven omedelbart anmäla detta 
till mentor. Vårdnadshavaren ansvarar för att göra polisanmälan om stöld eller förlust sker. 


