Tverlandet skole

Avtale mellom skole og hjem for elev som har fått tildelt PC som hjelpemiddel etter tilråding
av PPT.
Skolen er ansvarlig for opplæring av eleven i generell bruk av datamaskin, installasjon av
pedagogiske programmer og ansvarlig for tilpassing av utstyret. Eleven får tilgang til
skolens/kommunens programvare, nettverk, printer, fronter og internett.
I søknaden for PC som hjelpemiddel skal det begrunnes hvilke verktøy eleven trenger i tillegg til
programmer med kommune lisens. Det må framgå av elevens IOP hvilke dataprogrammer eleven
skal bruke og hvordan dette skal brukes i læringssituasjoner.
Tildelt lånePC skal brukes på skolen og kan unntaksvis tas ut av skolens nettverk. PC’n driftes som
en standard kommunal elevmaskin med tilpassinger til elevens behov. PC’n må tilkobles ladestrøm
når den ikke er i bruk.
Hvis skolen oppdager at eleven gjør hærverk på tildelt PC, vil den umiddelbart bli inndratt
Skolen installerer egnede pedagogiske program og program som er anbefalt i tilrådingen. Skolen
ivaretar lisenser eller skaffer lisenser til programmene. Lærer, i samråd med PPT, definerer når og
hvordan maskinen skal brukes i læringen.
Skolen/kommunen tilrettelegger kurs i bruk av dataprogrammene for IKT-veiledere, som senere
kurser skolens lærere.
Skolen oppfordrer til dialog om bruk av Internett mellom foresatte og barn/ungdom:
Se http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/
PCen kan lånes hjem for å utføre leksearbeid.
Dersom eleven låner hjelpemiddelet hjem, gjelder følgende regler:
1. Det skal ikke installeres programvare utover det skolen vurderer som nødvendig.
2. Dersom lånemaskinen må settes opp på nytt pga ulovlig hjemmebruk kan eleven fratas
muligheten for å låne den hjem, og må utføre alt PC-arbeide på skolen.
3. LånePC er skolens eiendom. Ved tap eller skade utenfor skolen gjelder ikke skolens
forsikring. Foresattes hjemme forsikring vil da gjelde. Erstatningsansvar trer inn dersom
utstyret ødelegges når det er utenfor skolen.
4. Rektor avgjør om PCen kan lånes hjem eller ikke. Før rektor avslår hjemlån av PC (nekter
en elev å ta med PCen hjem) må rektor avklare (sikre) at eleven har tilgang til en PC
hjemme som er tilgjengelig og funksjonell for eleven.
5. Programvare tildelt fra NAV til bruk på privat hjemmepc må bruker installere selv. Skulle
innstalleringen by på større problemer må utstyret tas med til skolen for bistand med
innstalleringen.
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