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Elever med vårdnadshavare på
Wisbygymnasiet

Avtal om lån av dator eller lärplatta
Wisbygymnasiet har beslutat att satsa på en modern IT-miljö för att våra elever på ett bra sätt ska kunna
använda teknikens möjligheter i sitt lärande. I denna IT-miljö ingår en personlig dator för alla elever, ett
snabbt och bra nätverk, en lärportal, moderna klassrum och en satsning på att lärare och elever ska
kunna använda dessa verktyg på bästa sätt. Ett huvudmål i Gotlands Regionala Digitala Agenda är att
”gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som
utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle”
Jag/vi har tagit del av bilagan till detta avtal. Jag/vi vet vilka villkor och regler som gäller för mig och
mitt barn när jag och mitt barn ges ansvar för en personlig dator att använda som ett verktyg i lärandet i
skolan och i hemmet.
Som elev på Wisbygymnasiet lovar jag att följa dessa regler. Jag har förstått att om jag bryter mot
gällande lagar och regler så kan det leda till att jag inte får behålla datorn.
Som vårdnadshavare är jag införstådd med vilka regler som gäller då mitt barn ges ansvar och använder
en dator i Region Gotlands IT-miljö och accepterar dessa.
Vi är medvetna om att detta avtal med bilaga gäller så länge jag/mitt barn disponerar en dator och ett
konto på skolan.
Nedanstående personuppgifter kommer att lagras och behandlas hos Region Gotland utifrån legala grunder i skollagen
samt att avtal ska kunna fullgöras med den registrerade. För mer information om hur Region Gotland behandlar
personuppgifter, se www.gotland.se/personuppgifter.
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