Användarregler för studerandes dator
Åbo stad ger för studierna, från och med 2021, en nybörjare i gymnasiet tillgång till en bärbar dator
som staden äger (i fortsättningen ”apparat”). Studeranden tar hand om apparaten när den står till
hens förfogande. Gällande apparaten iakttas de regler och villkor som anges nedan.
Apparatens användning och användningstid
1. Apparaten är avsedd som inlärningsredskap för studeranden. Studeranden får inte överlåta
apparaten för annans bruk eller besittning.
2. Apparaten används enligt lärarnas anvisningar för att utföra studiearbeten och som hjälp för det
egna lärandet.
3. Studeranden ska använda apparaten så att hen inte bryter mot lagar, god sed eller läroanstaltens
ordningsregler.
4. Apparatens användning avslutas när studierna avslutas eller vid en tidpunkt som läroanstalten
separat meddelar. Oberoende av planerad användningstid har läroanstalten alltid rätt att frånta
studeranden en apparat där användarregler för apparaten inte följs.
Ta hand om apparaten
1. Studeranden ska transportera och förvara apparaten omsorgsfullt.
2. Apparater kan cirkulera från en studerande till en annan bl a via underhåll. Dess utseende ska
hållas prydligt. Apparaten får inte dekoreras med etiketter, av tuschpennor, etc.
3. Apparaten får inte lämnas obevakad eller synlig i en bil eller något annat fordon eller i ett allmänt
utrymme.
4. Om apparaten försvinner eller blir stulen ska studeranden genast meddela sin grupphandledare
eller annan ansvarsperson som läroanstalten utsett. Om staden gör en polisanmälan om stölden,
ska studeranden och vårdnadshavaren hjälpa till med att samla in de uppgifter som behövs.
5. Studeranden ansvarar för apparaten i enlighet med skadeståndslagen för förlust eller skada som
uppsåtligen eller av särskild vårdslöshet har uppstått.
6. Åbo stad ansvarar för reparation av den skadade apparaten. Studeranden ska utan dröjsmål
underrätta sin grupphandledare eller annan ansvarsperson som läroanstalten utsett om den
skadade apparaten.
7. Om en apparat har försvunnit, blivit stulen eller gått sönder ska en skriftlig utredning göras till
läroanstalten på en blankett som staden utarbetat för detta ändamål.
8. Om studeranden får en ersättande apparat i stället för en försvunnen, stulen eller trasig apparat,
tillämpas också samma villkor i bruksreglerna.
Operativsystem, applikationer och inställningar
1. Administratören kan i apparaten ladda ner applikationer som staden / läroanstalten valt.
2. Studeranden installerar behövliga program för studier med sina rättigheter. Det är absolut förbjudet
att installera skadlig programvara. För att trygga enhetens kapacitet är det skäl att undvika alla
onödiga programinstallationer.
3. Studeranden ska installera / godkänna uppdateringar av apparatens operativsystem om de inte
installeras automatiskt. Läroanstalten handleder vid behov.
4. Apparaten får nollställas endast enligt läroanstaltens anvisningar.
5. Anställda vid läroanstalten och IT-stödpersoner (inkl. underleverantörer) har möjlighet att granska
och avgöra apparatens inställningar och vid behov när som helts återställa apparaten.
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