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Bekräftelse avseende      IT-MILJÖ och ”1-till-1” 

 
Jag/Vi har tagit del av dokumentet ”Information om ”1-till-1” och är införstådda med vilka villkor 
och regler som gäller för mig/mitt barn när jag/mitt barn ges ansvar för en personlig dator att 
använda som ett verktyg i lärandet i skolan och hemmet. 
 
Jag/Vi har också tagit del av innehållet i ”Regler och anvisningar för Svenska skolans IT-miljö”. 
 
Jag/Vi har också tagit del av innehållet i “Information om datorer och hantering i korthet” 
 
Som elev på Svenska skolan lovar jag att följa dessa regler. Jag har förstått att om jag bryter mot 
gällande lagar och regler så kan det leda till avstängning och eventuellt polisanmälan. Jag är också 
medveten om att detta kan innebära att innehållet i mitt personliga konto och min e-post kan 
kontrolleras och att jag kan förlora rätten att disponera en personlig dator.  
 
Som förälder/vårdnadshavare är jag medveten om vilka regler som gäller då mitt barn använder 
en dator och/eller ges ansvar för en personlig dator i Svenska skolans IT-miljö och accepterar 
dessa. Vi är medvetna om att detta dokument gäller så länge jag/mitt barn är elev på Svenska 
skolan eller tills datorn återlämnas. 
 
Skolan äger datorerna. När datorer är på skolan täcks de av försäkringar, dock är kravet att 
användaren agerar på ett ansvarsfullt sätt i hanteringen av datorn och förvarar den på säker plats. 
 
Om förälder godkänner att datorn tas från skolan innebär det att föräldrarna tar över hela 
ansvaret för utrustningen. Detta gäller enbart klass 4-9. 
Alla elever ska ta med ett eget fodral till datorn innan den tas från skolan. 
 
Vi som föräldrar godkänner att datorn tas från skolan:  JA NEJ  
(markera alternativ) 
 
Ort och datum _______________________________________________ 
 
Elevens namn  _______________________________________________ 
 
 
Underskrift av elev _______________________________________________  

 
Underskrift av 
Vårdnadshavare _______________________________________________ 
 
Namnförtydligande _______________________________________________ 

Lämna ditt undertecknade dokument till din mentor eller kontoret. 
__________________________________________________________________ 
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