VÖRÅ
KOMMUN

ÖVERENSKOMMELSE MED
VÅRDNADSHAVARE,
digitala enheter

MODELL FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM ELEVENS ANVÄNDNING AV EGNA ENHETER I DISTANSUNDERVISNING hösten
2021

Samtycke till användning av elevens egna digitala verktyg under en eventuell distansundervisningsperiod
Elev: _____________________________________ Skola och klass: _________________________________
I enlighet med 20 a § i lagen om grundläggande utbildning är apparatur, förbindelser och material som behövs i
eventuella avvikande undervisningsarrangemang under perioden 16.8-31.12.2021 avgiftsfria för eleverna i den grundläggande
utbildningen. Utgångspunkten är att man i undervisningen använder skolans digitala verktyg, men det är också möjligt att
använda elevens egna digitala enheter som en del av undervisningen. I fråga om elever som är under 15 år är det
vårdnadshavaren som bestämmer om barnet kan använda egna sin mobila enhet eller digitala verktyg som finns i hemmet.
Utgångspunkten är att en elev som fyllt 15 år själv avgör om hen använder sin egen mobila enhet i distansundervisningen.
Utbildningsanordnaren kan inte förutsätta att vårdnadshavarna skaffar digitala enheter som eleven behöver då
undervisningen ordnas med avvikande arrangemang, utan användningen av egna digitala verktyg ska grunda sig på
samtycke. Utbildningsanordnaren ser till att alla elever har de digitala verktyg, förbindelser och material som behövs.
Med den här överenskommelsen kan den egna digitala enheten också användas i sådana situationer då eleven är i karantän,
isolering eller då undervisningen av någon annan orsak enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning ordnas för hen som
distansundervisning.
Genom att skriva under detta dokument ger vårdnadshavaren sitt samtycke till att eleven får använda följande digitala verktyg (i
fortsättningen enhet) i distansundervisningen i enlighet med nedan beskrivna användarvillkor och principer (kryssa i de enheter
som du ger ditt samtycke till)
□ telefon
□ telefonen har tillgänglig internetförbindelse
□ surfplatta
□ surfplattan har tillgänglig internetförbindelse
□ dator
□ datorn har tillgänglig internetförbindelse
□ annan mobil enhet: _______________________
□ denna enhet har tillgänglig internetförbindelse
Användningen av digitala enheter i undervisningen sker enligt lärarens anvisningar. Användningen av enheterna ska vara i enlighet
med lagen, god praxis, skolans ordningsregler och deras användarvillkor. Skolan ansvarar inte för förlust av enheten. Om enheten
eller ett program går sönder då eleven använder enheten, ansvarar eleven själv eller enhetens ägare för skadan.
Detta samtycke gäller höstterminen 2021. Samtycket kan återtas genom att meddela detta skriftligt till skolan.
Datum

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift
och namnförtydligande:

______________________

______________________________
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