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Skolehverdag ved de videregående
skolene i Hedmark 2019/2020
Velkommen som elev og foresatt i videregående opplæring i Hedmark!
På våre nettsider (www.hedmark.org/elev) finner dere viktig informasjon om skolehverdagen. Der finner
dere også informasjon om Hedmark fylkeskommunes PC-ordning og bruk av IKT på skolen. Det forutsettes
at den enkelte elev og elevens foresatte setter seg inn i denne informasjonen og holder seg oppdatert om
endringer.

Standard for god undervisningspraksis
I 2016 utformet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, tillitsvalgte, leder for elevorganisasjonen i
Hedmark og enhet for videregående opplæring en felles standard for god undervisningspraksis. Standarden
gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner, samtidig som den understreker
elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype
standarden slik at den tilpasses lokale forhold. Den er kortfattet for å være leservennlig og lettfattelig.
Standard for god undervisningspraksis ligger på våre nettsider.

Gratis læremidler
Fylkeskommunen har ansvar for at alle elever får låne nødvendige trykte og digitale læremidler. Avtale om
utlån av gratis læremidler finner du i dette heftet og på våre nettsider.

PC-ordningen i Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever i videregående opplæring skal benytte en bærbar
datamaskin mens de går på en videregående skole i Hedmark. Hedmark fylkeskommune har en PC-ordning
som består av to muligheter:
1) Eleven deltar i den fylkeskommunale PC-ordningen ved å inngå en avtale om å disponere en bærbar
datamaskin
eller
2) Eleven inngår en avtale om å bruke privat, bærbar datamaskin
Begge avtalene ligger i dette heftet og på våre nettsider. På nettsidene finner du også mer informasjon om
årets elev-PC.

Alle elever må fylle ut et signaturark
Eleven vil få utdelt et signaturark i to eksemplarer på skolen. Begge signaturarkene skal underskrives av
eleven. Skolen og eleven beholder hvert sitt eksemplar. Dersom eleven er under 18 år, må signaturarket
også underskrives av minst en av elevens foresatte. Signaturarket viser til informasjon på våre nettsider
(www.hedmark.org/elev) og til avtalene i dette heftet. Valgt avtale for bærbar datamaskin inngås ved å
underskrive på signaturarket. Eksempel på signaturarket ligger i dette heftet.

2 – Skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark

Avtale om utlån av gratis læremidler Videregående opplæring

Avtale om utlån av gratis læremidler
Videregående opplæring

Fylkeskommunen har ansvar for at alle elever i videregående opplæring får låne nødvendige trykte og
digitale læremidler.
Skolen har kjøpt inn læremidler som elevene får låne.
Bibliotekaren(e) har ansvar for administreringen av utlån og innlevering av læremidlene.
Du skal skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen i alle utlånsbøkene så snart du
har sjekket at de er i tilfredsstillende stand.
Følgende låneregler gjelder for lån av skolens læremidler:
1. Jeg forplikter meg til ikke å skrive/understreke i bøkene.
2. Jeg forplikter meg til å levere inn læremidlene ved skoleårets slutt.
3. Hvis jeg slutter på skolen før skoleåret er omme, må jeg levere tilbake læremidlene snarest.
4. Hvis læremidlene ved innlevering befinner seg i en slik stand at senere utlån ikke er mulig,
forplikter jeg meg til å erstatte læremidlene.
5. Siste frist for å levere tilbake utlånte læremidler er skolens siste offisielle skoledag om våren.
Det gis ikke unntak fra denne fristen, med mindre avtale om dette på forhånd er inngått med
utlånsansvarlig. Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso.
6. Hvis jeg bytter fag, må jeg levere inn læremidlene fra det opprinnelige faget før jeg låner til det
nye faget.
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Avtale om å disponere bærbar datamaskin
fra Hedmark fylkeskommune – elev-PC
Gjelder f.o.m. skoleåret 2019/2020
Denne avtalen gjelder for elever som har valgt å
inngå avtale om å disponere bærbar datamaskin fra
Hedmark fylkeskommune.
Tilbudet om elev-PC gis kun en gang, og elever kan
ikke endre avtaletype på et senere tidspunkt.

1. Parter
Denne avtalen er inngått mellom Hedmark
fylkeskommune, org nr NO 942 116 217 (HFK) ved
den aktuelle skolen og eleven, som er ansvarlig for
datamaskinen.

2. Utstyr som omfattes av ordningen
PC-ordningen omfatter en bærbar PC eller MAC med
lader, i det videre omtalt som “datamaskin”.
Elever som starter på Vg1 for første gang får tilbud
om ubrukt datamaskin. Andre elever kan få tilbud
om datamaskin som har vært brukt før. Skolen
avgjør hvilken datamaskin eleven får tilbud om.
Hedmark fylkeskommune er eier av datamaskinen
inntil den eventuelt overdras til eleven, se punkt 4.

ikke-behovsprøvd utstyrsstipend det året avtalen
blir inngått. Ved manglende betaling sendes kravet
til inkasso.
Gjelder spesielt for elever som inngår avtale
skoleåret 2019/2020:
På grunn av overgangen til Innlandet
fylkeskommune faktureres egenandel slik:
Skoleåret 2019/2020: 1. egenandel
Skoleåret 2020/2021: 2. egenandel og 3. egenandel
Skoleåret 2021/2022: Ingen egenandel

4. Rett til å overta datamaskinen
Ved avsluttet eller avbrutt skolegang har eleven rett
til å overta eiendomsretten til datamaskinen mot
vederlag. Vederlaget tilsvarer egenandeler beskrevet
i punkt 3.
Dersom eleven ikke ønsker å overta datamaskinen,
skal den leveres tilbake til skolen.
Ved avsluttet skolegang skal eleven, med mindre
annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare
som de har fått tilgang til gjennom Hedmark
fylkeskommune/skolen.

3. Betaling av egenandel

5. Garanti

Eleven betaler en årlig egenandel i maksimalt tre år
for å ha rett til å disponere datamaskinen.

Det er tre års garanti på datamaskinen og
medfølgende lader. Datamaskiner fra tidligere
leveranser har kortere garantitid. Skolen informerer
om garantitid. Eleven plikter selv å kontakte skolen
umiddelbart ved eventuelle feil på datamaskinen.
Reparasjoner som dekkes av garantien innebærer
ingen egenandel for eleven.

•
•

•

Får eleven disponere en ubrukt datamaskin, skal
egenandel betales for tre år.
Får eleven disponere datamaskin som var brukt
i ett år før eleven mottok den, eller skal eleven
disponere datamaskin fra forrige års innkjøp,
betales egenandel for to år.
Får eleven disponere datamaskin som har vært
brukt i to år før eleven mottok den, betales
egenandel for ett år.

Full egenandel, jfr. prinsippene over, må betales selv
om eleven velger å levere tilbake datamaskinen før
avtaleperioden er over, med mindre dette skyldes at
eleven avbryter opplæringen. Elever som avbryter
opplæringen etter 1. oktober skal betale egenandel
for det påbegynte skoleåret uavhengig av om eleven
ønsker å beholde utstyret. Den årlige egenandelen
tilsvarer den laveste stipendsatsen for årlig,

For MAC gjelder egne garantibestemmelser. Skolen
informerer om disse.

6. Bruk av datamaskinen
Eleven har ansvar for at datamaskinen ikke
disponeres av andre. Datamaskinen skal håndteres
med forsiktighet, slik at den ikke utsettes for
fare. Bruk av datamaskinen reguleres for øvrig av
Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for
videregående skoler i Hedmark og IT-reglement
for elever i videregående skole i Hedmark
fylkeskommune.
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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
datamaskinen. Typebetegnelser, fabrikasjonsnumre
og lignende som tjener til identifikasjon av
datautstyret må ikke fjernes.

Det vil være begrensinger i antall forsikringstilfeller
som den enkelte kan ha. Skolen gir nærmere
informasjon om dette.

Ved mistanke om brudd på IT-reglementet
eller annet regelverk skal skolen gis tilgang til
datamaskinen. Dette skal skje i samarbeid med
eleven. Dersom eleven motsetter seg dette, kan
skolen inndra datamaskinen og stenge sine ITtjenester for eleven.

Hvis datamaskinen blir stjålet eller på annen måte
forsvinner, skal eleven melde dette til skolen
umiddelbart. Eleven må selv anmelde tyveriet til
politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

I tillegg til dette gjelder følgende regler spesielt:
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Løft aldri datamaskinen i skjermen eller batteriet.
Når du åpner datamaskinen, pass på at skjermen
ikke bøyes for langt tilbake slik at skjermen
brekkes mot hengslene.
Når du lukker datamaskinen, pass på at det ikke
ligger gjenstander mellom skjerm og tastatur.
Fjern laderen før maskinen plasseres i sekk/
veske.
Datamaskinen skal oppbevares og transporteres
i tilpasset sekk/ veske. Dette gjelder også når du
forflytter deg mellom klasse-/ undervisningsrom.
Pass på at det ikke ligger andre gjenstander i
sekken/ vesken som kan skade datamaskinen.
Påse at datamaskinen står trygt plassert ved
lading. Laderen må ligge utildekket ved lading for
å unngå overoppheting.
Ikke oppbevar drikke på samme bord/ pult som
datamaskinen.
Ikke bruk datamaskinen i sengen. Dette fører til
mye støv inne i maskinen som øker brannfaren,
gjør at den blir varm og virker treg.

Ved uhell må eleven umiddelbart melde fra til skolen
for å skrive skademelding.

Norske alminnelige erstatningsregler gjelder for
bruk og behandling av datamaskinen. Dersom
skade skyldes uaktsomhet hos eleven, og dermed
ikke dekkes av forsikringsordningen, er eleven
økonomisk ansvarlig for reparasjonskostnader.
Maskinen skal oppbevares i låst skap eller være
under oppsyn når den ikke er i bruk.
Tyveri, tap eller skade som ikke dekkes av
forsikringen, fritar ikke for betaling av årlig
egenandel i henhold til denne avtalen.

8. Tvistebestemmelser
Alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med
denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

9. Endringer
Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige
og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig
og er underskrevet av partene.

7. Tyveri og skade
Eleven forplikter seg til å håndtere utstyret med
forsiktighet og har ansvar for at det ikke utsettes
for tyveri, støtfare eller annen fare. Datamaskinen er
forsikret mot hendelig uhell og mot tyveri gjennom
Hedmark fylkeskommune sin til enhver tid gjeldende
forsikringsordning. Eleven må betale en egenandel
per forsikringstilfelle på kr 500,-.
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Avtale om å bruke privat bærbar
datamaskin
Gjelder f.o.m. skoleåret 2019/20
Denne avtalen gjelder for elever som har valgt
å bruke privat, bærbar datamaskin i stedet for å
disponere datamaskin fra Hedmark fylkeskommune.
Tilbudet om å disponere en bærbar datamaskin gis
kun en gang, og eleven kan ikke endre avtaletype
på et senere tidspunkt.

1. Parter
Denne avtalen er inngått mellom Hedmark
fylkeskommune, org nr NO 942 116 217 (HFK),
ved den aktuelle skolen og bruker av den private,
bærbare datamaskinen.

2. Minimum kravspesifikasjon ved
bruk av privat, bærbar datamaskin

enhver tid. Eleven må selv ta kontakt med skolen
for å bli orientert om mulighetene.

4. Tilgang til lisenser og programvare
På grunn av regler for lisensiering kan ikke all
programvare som brukes i undervisningen på den
enkelte skole legges inn på private datamaskiner.
Skolen gir nærmere informasjon om tilgang til faglig
og pedagogisk programvare.
Ved avsluttet skolegang skal eleven, med mindre
annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare
som de har fått tilgang til gjennom Hedmark
fylkeskommune/skolen.

5. Bruk

Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene:

Bruk av datamaskinen reguleres av Fylkeskommunal
forskrift til skolereglement for videregående skoler
i Hedmark og IT-reglement for elever i videregående
skole i Hedmark fylkeskommune.

•
•
•
•

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
datamaskin.

•

Windows 10 eller Mac OS X
Trådløst nettverkskort (for 802.11 a/g/n/c)
Oppdatert gyldig antivirus programvare
Kontorstøtteprogram (Microsoft Office) kan
installeres kostnadsfritt ved behov
Datamaskinen må kunne brukes uten
internett-tilkobling

Den enkelte skole kan godkjenne andre
spesifikasjoner.
Skolen kan be om at datamaskinen blir innlevert
for kontroll. Elever på Medier- og kommunikasjon
studieforberedende og elever på programområdet
Medieproduksjon må forhøre seg med skolen om
hvilken datamaskintype som kan benyttes.

3. Krav til sikkerhet for privat
bærbar datamaskin
Eleven plikter å holde datamaskinen automatisk
oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene
for datamaskinens operativsystem.
Eleven kan be om veiledning i hvordan dette gjøres.

Ved mistanke om brudd på IT-reglementet
eller annet regelverk skal skolen gis tilgang til
datamaskinen. Dette skal skje i samarbeid med
eleven. Dersom eleven motsetter seg dette, kan
skolen nekte bruk av den private datamaskin på
skolen, samt at skolen stenger sine IT-tjenester for
eleven.

6. Vedlikehold, service og forsikring
Eleven er ansvarlig for egen datamaskin og må
sørge for nødvendig service, vedlikehold og
forsikring.

7. Tvistebestemmelser
Alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med
denne avtalen skal avgjøres etter norsk rett.

8. Endringer
Eventuelle endringer i denne avtalen er kun gyldige
og bindende dersom endringene er nedfelt skriftlig
og er underskrevet av partene.

Eleven plikter å ha gyldig og oppdatert
antivirusprogramvare installert på datamaskinen til
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Signaturark
Gjelder fra og med skoleåret 2019/2020
Dette signaturarket viser til informasjon gitt på Hedmark fylkeskommunes hjemmeside (www.hedmark.org/elev)
Signaturarket består av to sider og leveres ut på skolen i 2 (to) eksemplarer. Begge signaturarkene skal underskrives
av eleven, og skolen og eleven beholder hvert sitt. Dersom eleven er under 18 år, må signaturarket også underskrives
av minst en av elevens foresatte.

Elevens navn:
Elevens fødselsnummer:
Signaturarket er utlevert ved:

Jeg er kjent med at informasjon om hvordan Hedmark fylkeskommune behandler elevers personopplysninger
ligger tilgjengelig på www.hedmark.org/elev
Sted og dato

Elevens signatur

Foresatt til elever under 18 år

Jeg bekrefter å ha lest «Avtale om utlån av gratis læremidler» og er innforstått med at manglende innlevering av
lånte læremidler medfører erstatningsansvar.
Sted og dato

Elevens signatur

Foresatt til elever under 18 år

Som elev ved en videregående skole i Hedmark fylkeskommune må du kjenne til, og følge følgende reglementer:
• Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark fylkeskommune
• IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune
Foresatte til elever under 18 år må også sette seg inn i disse reglementene.
Reglementene finner du på www.hedmark.org/elev eller ved å benytte knappen Viktig informasjon i Portalen.
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Signaturark 2019/2020
Alternativ 1:

For elever som inngår avtale om å disponere bærbar datamaskin fra Hedmark fylkeskommune
skoleåret 2019/2020:
Datautstyret og programvaren som omfattes av denne avtalen er ett av alternativene i listen nedenfor. Skolen
avgjør hvilken modell eleven får tilbud om og krysser av ved utlevering:

Standard 14’’ HP ProBook 440 G6. Serienummer: Strekkodeetikett limes inn her
Annen modell (spesifisert under).
Modell: _______________________ Serienummer: Strekkodeetikett limes inn her
Eleven betaler egenandel i 3 år jfr. punkt 3 i avtale
___________________________________________Eller__________________________________________
Tidligere modell : _______________________Serienummer: Strekkodeetikett limes inn her
Eleven betaler egenandel i

år jfr. punkt. 3 i avtale.

Egenandelen er i henhold til avtalen kr. 1051,- per. skoleår.
På grunn av overgangen til Innlandet fylkeskommune faktureres egenandel slik:
Skoleåret 2019/2020: 1. egenandel.
Skoleåret 2020/2021: 2. egenandel og 3. egenandel.
Skoleåret 2021/2022: Ingen egenandel.
Egenandelen må betales selv om eleven velger å levere tilbake datamaskinen før avtaleperioden er over, med
mindre dette skyldes at eleven avbryter opplæringen.
Ved eventuelle spørsmål angående faktura kontaktes skolen der datamaskinen ble utlevert.
Jeg bekrefter å ha lest og akseptert «Avtale om å disponere bærbar
datamaskin fra Hedmark fylkeskommune – elev-PC». Avtalen gjelder f.o.m. skoleåret 2019/2020.
_______________________
Sted og dato

________________________
Elevens signatur

_________________________
Foresatt til elever under 18 år

Alternativ 2:
For elever som inngår avtale om å bruke privat bærbar datamaskin:
Jeg bekrefter å ha lest og akseptert «Avtale om å bruke privat bærbar datamaskin». Avtalen gjelder f.o.m.
skoleåret 2019/2020
______________________
Sted og dato

________________________
Elevens signatur
2
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_________________________
Foresatt til elever under 18 år
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