Samtykke-erklæring
vedr. brug af bærbar pc på Trelleborg Friskole
Undertegnede bekræfter hermed, at
(Elevens navn) _________________________________ (Klasse) _______
må medbringe følgende bærbare pc
(Mærke) __________________ / (Serienummer) ___________________
til brug i undervisningen på Trelleborg Friskole, samt at pågældende pc vil blive benyttet
i henhold til skolens IT regelsæt, som angivet på skolens hjemmeside
www.trelleborgfriskole.dk
Undertegnede er samtidig indforstået med følgende specifikationer og ansvarsforhold:
✗

Eleven medbringer den bærbare pc til de undervisningstimer, hvor den skal
benyttes, efter aftale med den pågældende lærer

✗

Eleven er selv ansvarlig for at transportere den bærbare pc til og fra skolen. Pc'en
skal ALTID tages med hjem, når skoledagen slutter. Pc'en må IKKE
efterlades/opbevares på skolen uden for skoletiden

✗

Eleven er selv ansvarlig for, at pc'en og evt. tilbehør til denne anvendes og
opbevares forsvarligt i skoletiden. I forbindelse med kortvarige udflugter etc., der
finder sted umiddelbart før eller efter undervisningstimer, hvori pc'en skal
benyttes, kan eleven efter aftale opbevare pc'en på skolens kontor eller
lærerværelse

✗

Skolen yder ikke erstatning for den bærbare pc og/eller tilbehør til denne ved
ødelæggelse, tyveri eller lignende. Dette gælder, jf. ovenstående pkt., uanset
hvor på skolen pc'en har befundet sig på gerningstidspunktet

✗

Eleven er selv ansvarlig for, at evt. data til brug i undervisningen er gemt
forsvarligt på computeren og kan benyttes i de pågældende timer

✗

Hvis eleven udskifter den bærbare pc
◦ skal det oplyses til den it-ansvarlige lærer på skolen (jf. nedenstående) – og så
vidt muligt på forhånd, så den nye pc kan godkendes og installeres med den
nødvendige kode for kunne benyttes på skolen
◦ skal der underskrives en ny samtykke-erklæring påført den nye pc's
producentnavn og serienummer
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Den bærbare pc skal som minimum indeholde
✗

Styresystem: Windows eller Linux

✗

Browser: Microsoft Internet Explorer 7 eller Firefox 3

✗

Kontor-programmer (tekstbehandling, regneark, powerpoint etc.): Microsoft
Office eller OpenOffice (gratis, open source-program – se evt. på
www.da.openoffice.org)

✗

Som angivet i skolens IT regelsæt, skal pc'en endvidere været forsynet med
opdateret antivirus-program samt trådløst netværkskort eller trådløst usb-modem

Dato ________ Forældre (/værge) ________________________________

På skolens vegne bekræftes, at aftale om brug af pc i undervisningen er indgået for
ovennævnte elev
Dato ________ Lærer ___________________________________________
Skolen godkender, at den bærbare pc opfylder ovennævnte specifikationer og må
tilsluttes skolens netværk
Dato ________ IT-ansvarlig ______________________________________

Samtykke-erklæring vedr. brug af bærbar PC – juni 2010 ---

2

