(Bilag 3 til leieavtale datautstyr)
Utstyr
Det er valgt ut to PC-modeller, en standard, og en som er tilpasset
utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon (MK). Det er ikke
anledning til å bytte fra den ene modellen til den andre.
Standard modell: Lenovo Thinkpad 13 Gen. 2
MK-modell: HP Elitebook 745 G4
Begge modellene leveres med tre års garanti og begrenset
skadeforsikring. Ryggsekk og minnepenn er inkludert i prisen.
Programvare
Følgende programvare er installert i standard og MK-modellen:
Windows 10 Education
Office 2016
7-zip
PDFCreator
Adobe Reader
Adobe Air
Adobe Shockwave
Audacity
MathType
Geogebra
DirectEdit
OrdnettPluss
MovieMaker
WXMaxima
VLCMediaPlayer
CasioKalkulator

Læringsplattform
De videregående skolene i Vest-Agder bruker itslearning som
læringsplattform. Alle nye elever får eget brukernavn og passord
ved skolestart.

Skoleåret
2017 – 2018
* alle offentlige videregående skoler i Vest-Agder

(Bilag 3 til leieavtale datautstyr)
Hvorfor bærbar PC?
I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som en av fem
grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at IKT skal integreres i alle fag
for alle elever. Hvor mye og hvor ofte IKT brukes, vil variere fra fag til fag
og fra skole til skole. For å sikre fleksibilitet og mobilitet i opplæringen, har
fylkeskommunen bestemt at elevPCer skal være bærbare.

Avtale om bærbar PC
Alle elever som får bærbar PC gjennom skolens innkjøpsordning
skoleåret 2017-18, må underskrive en avtale hvor elevens plikter og
rettigheter beskrives. For elever under 18 år må også foreldre/foresatte
underskrive avtalen. Kontrakten er bindende. Eleven må kjøpe ut PC-en
ved avbrudd av utdanningen i Vest-Agderskolen.

Hvorfor standard modell?
For å få en gunstig pris, og forenkle vedlikeholdet, blir bærbare PCer
kjøpt inn felles for alle skolene. Det blir lagt inn standard programvare, og
inngått felles service og forsikringsavtale.

Hvem får tilbud om bærbar PC?
Fylkestinget har bestemt at alle elever som begynner i Vg1, skal få tilbud
om å leie PC.

Er det mulig å bruke privat bærbar PC?
De elevene som velger å takke nei til tilbudet om elev-PC leieavtale,
plikter å benytte privat bærbar PC på skolen. Skolen har ikke anledning til
å supportere privat utstyr. Det innebærer at eleven selv må sørge for
reparasjon og vedlikehold av eget utstyr, samt anskaffe og installere
nødvendig programvare for å følge undervisningen. Private maskiner vil
også kunne ha redusert tilgang til enkelte av skolens nettressurser p.g.a.
lisens- eller sikkerhetshensyn.

Hva må elevene betale?
Kostnadene til leid PC dekkes dels av skolen og dels av fylkeskommunen
sentralt. I tillegg betaler elevene egenandel:
Trinn
Vg1
Vg2
Vg3/bedrift

Standardmodell
1014,1014,1014,-

MK-modell
1014,1014,1014,-

Elever som har leieavtale, trenger ikke å kjøpe kalkulator eller ordliste. De
får også mindre kostnader til lærebøker og skrivesaker. PC-en er elevens
eiendom etter fullført opplæring i Vest-Agderskolen.
.

Elevens plikter
Eleven forplikter seg til å håndtere utstyret med forsiktighet og har
ansvar for at det ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare.
Dersom skade/feil oppstår på utstyret som følge av uaktsomhet fra
elevens side og dette ikke dekkes av forsikringsordningen, vil eleven bli
holdt økonomisk ansvarlig for reparasjonskostnader.
Blir utstyret stjålet eller går tapt på annen måte og dette ikke dekkes av
forsikringen, må eleven skaffe seg nytt utstyr og bære de økonomiske
kostnadene med dette. Skolen er behjelpelig med anskaffelse.
Ved feil på utstyr og/eller nett-tilgang må skolens IT-ansvarlige kontaktes
umiddelbart. Eleven må levere inn utstyret til service/vedlikehold når
skolen krever det. Dersom utstyr og/eller nett-tilgang ikke behandles i
henhold til regler fastsatt av skolen, vil avtalen kunne sies opp med
umiddelbar virkning og/eller nett-tilgangen begrenses.
Eleven må til en hver tid følge skolens gjeldende reglement for bruk av
datautstyret, blant annet regler for kildevern og etiske retningslinjer for
nedlasting og publisering på nett.

Skolens plikter
Skolen er ansvarlig for at elevene får opplæring i henhold til
læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det innebærer at IKT-kompetanse
både er et redskap for å lære fag og et mål i seg selv.
Skolen sørger for at elever som inngår leieavtale, snarest mulig etter
skolestart får utdelt bærbar PC med tilleggsutstyr og programvare.
Skolen er ansvarlig for at reparasjon utføres på defekt utstyr i tråd med
gjeldende garanti-ordninger.

