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Avtale om lån av bærbar datamaskin 
 
Avtalen gjelder lån og bruk av datamaskin av merke Apple MacBook Air 13”. Serienummeret på maskinen er registrert 
på låntaker i skolens utlånssystem. I tillegg gjelder avtalen batterilader/strømforsyning. 
 
 

Låntaker (elev):  
 (BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

 
Utlåner: Metis videregående AS 

 
Låntaker forplikter seg til å følge muntlige instrukser for bruk av IKT, og skriftlige instrukser gitt i ”Reglement for 
elevers bruk av datautstyr og nettverk ved Metis videregående” (IT-reglementet). 
 
Låntaker er selv ansvarlig for datamaskin og lader og forplikter seg til å dekke kostnader for å reparere skader som 
blir påført datamaskinen eller annet utstyr omtalt i avtalen som følge av brudd på retningslinjer angående korrekt 
bruk, eller ved generell uaktsom bruk eller oppbevaring. Dette gjelder skader eller andre feil som ikke dekkes 
gjennom den faste garantien på maskinen. Med skader menes også her tap av maskin/lader for eksempel ved tyveri. 
Skolens forsikring dekker kun personskade, ikke skader/tap av datamaskin, utstyr, bøker og lignende.  

 
Låntaker forplikter seg til å følge instrukser og reglement med hensyn til programvaren som er på maskinen. 
Installering av andre programmer enn de som finnes på datamaskinen må avtales med IT-ansvarlig og/eller 
systemansvarlig. Utgifter med å reparere programvarer og klargjøre datamaskinen til opprinnelig konfigurasjon vil 
påfalle låntaker. 

 
Videre forplikter låntaker å levere datamaskinen tilbake til Metis videregående senest siste skoledag. Dersom 
låntaker slutter på skolen skal datamaskinen leveres tilbake til Metis videregående umiddelbart. 
 
Låntaker som får utlevert en ny Mac på Vg1 og som etter dette går tre år på Metis videregående, kan kostnadsfritt 
overta maskinen etter tre år. Låntaker som får utlevert en ett år gammel Mac, kan kostnadsfritt overta maskinen etter 
to år osv. Låntaker som får utlevert en ny Mac og som etter dette går ett år på Metis videregående, kan få kjøpe 
datamaskinen for 2/3 av maskinens verdi, og låntaker som får utlevert en ny Mac og som etter dette går to år på 
Metis videregående kan få kjøpe datamaskinen for 1/3 maskinens verdi.  
 
Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer og gjelder fra underskriftsdato. Avtalen signeres av begge parter. Skolen 
beholder ett eksemplar og låntaker ett. 
 
Undertegnede erklærer å ha lest avtalen og aksepterer vilkårene. 
 
 

Dato:  Signatur låntaker (elev):  
  

 
  

  Signatur foresatt:  
  (for elever under 18 år)  
  

 
  

Dato:  Signatur utlåner (skolen):  
 


