
 
 

LEIEAVTALE VED DISPONERING AV OPPGRADERT BÆRBAR PC OG LADER VED 

KUBEN VGS SKOLEÅRET 2022/23  

 

Skriv tydelig og bruk blokkbokstaver  

Fornavn: ___________________________   Etternavn: ____________________________  

Klasse: ________________________    Fødselsdato: __________________________ 

  

Leietager er klar over det ansvar som følger av punktene i vedlegget til denne avtalen.  

Maskinen og utstyret er skolens eiendom i hele leieperioden, og kan når som helst kalles tilbake 

dersom skolen finner det nødvendig. For eksempel ved oppdatering av programvare, manglende 

betaling av leie eller ved andre brudd på denne avtalen.  

Dersom det skulle oppstå feil på maskinen/utstyret, eller noe av utstyret skulle gå tapt, plikter 

leietager å melde fra til skolen umiddelbart. Maskinen leveres tilbake til skolen uten skader eller 

mangler.  

Maskinen og utstyr er ikke forsikret. Leietager er ansvarlig for skade på, eller tap av, maskin og/eller 

tilhørende utstyr på grunn av uaktsomhet eller forsett, jfr. skadeerstatningsloven § 1-1 og § l-2. Det 

er ikke forsvarlig eller tilstrekkelig å oppbevare maskinen i klasserom. Dersom maskin og utstyr 

forlates i undervisningsrom eller fellesarealer er dette på leietagers egen risiko og vil medføre 

erstatningsansvar tilsvarende de satser som fremkommer for tapt utstyr i vedlegget til avtalen.  

Avtale om egenandel for leie av PC er hjemlet i forskrift til opplæringslov § 19-6.  

Leie av PC med lader for skoleåret 2022/23 er kr 1118. Skolen sender faktura for dette beløpet.  

OBS – som elev på IM, Robotikk, Automasjon eller Datateknologi og elektronikk får du leie en ny 

oppgradert PC. Denne kan du ikke kjøpe ut etter endt Vg2 eller Vg3. Vil du kjøpe ut en skole-PC etter 

endt Vg2 eller Vg3 må du kontakte Teknisk støtte mot slutten av skoleåret, for å bytte til annen PC. 

AVTALEN ER GJENNOMLEST OG GODTATT:  

Sted/Dato: ____________/__________  

_________________________________   ________________________________ 

Elevens underskrift      Foresattes underskrift (for elever under 18 år)  

**********************************************************************************

UTLEVERING AV PC/UTSTYR  

Maskinnavn: _________________ Modell: __________  Serienummer: __________________ 
Tilleggsutstyr: Lader  

Sted/Dato: __________/_________  

 

________________________       _______________________  

Elevens underskrift        for Kuben vgs 


