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Till vårdnadshavare

Information om personliga digitala verktyg
Med digitalt verktyg menas, dator, Chromebook eller surfplatta (iPad eller annan)
eller annat likvärdigt arbetsredskap för sitt lärande.
Elever i åk 7- 9 får i Krokoms kommun låna varsitt personligt digitalt verktyg. Vi
vill med detta brev informera om viktiga saker att ta hänsyn till, och dessutom göra
vissa förtydliganden gällande regler och ansvarsfrågor, samt informera om rutiner
för hanterande av skadeståndsanspråk p.g.a. vållad skada på verktyget.
Slitage och skador
Det digitala verktyget ska bäras i en ryggsäck eller väska vid transport, samt att
verktyget ska rengöras regelbundet. Ta inte ur surfplattan ur fodralet. Tänk även på
att hantera strömadaptern varsamt. De ska hålla i minst tre år och användaren
ansvarar själv för att köpa ny om den utsätts för slitage som inte kan anses som
normalt. Skärmar är känsliga och spricker lätt.
Rutiner vid skadeärenden
För att skynda på processen och minska administrationen kring skadade digitala
verktyg har förvaltningen beslutat att alltid ta ut en fast kostnad om 1 500 kr vid
vårdslöst vållande av skador. Summan har satts lägre än den faktiska kostnaden
med hänsyn till elevernas ålder. Uppkomsten av skadan ska redogöras för på
blanketten Skadeanmälan digitalt verktyg som finns att ladda ner från Krokoms
hemsida.
Rektor kallar inte till möte vid vårdslöshet. Om vårdnadshavare efterfrågar möte
kontaktar man rektor.
Några exempel på vad förvaltningen bedömer som vårdslöst vållande och som kan
medföra skadeståndsanspråk på 1 500 kr vid skada:
– Om man tagit ur surfplattan ur fodralet.
– Om man sprungit med surfplattan/ datorn och tappat den i golvet så att skärmen
spräckts.
– Om man lagt något på tangentbordet och stängt datorn så att skärmen spruckit,
eller spillt vätska över datorns tangentbord.
– Om man lämnat surfplatta/ datorn utan uppsikt.
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Precis som det står i reglerna är uppsåtlig/avsiktlig skadegörelse på verktyget
straffbar. Uppsåtlig skadegörelse kan medföra en skadeståndsskyldighet för
vårdnadshavarna. Skadeståndsanspråk ställs då för de faktiska kostnaderna.
Information om personligt digitalt verktyg finns samlad på
http://www.krokom.se/utbildningochbarnomsorg/itilarande.3290.html
Där finns även kontaktuppgifter.
Med vänlig hälsning
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