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Information om lån av elevdator
Ett av Kalmarsunds gymnasieförbunds prioriterade mål är att utveckla den digitala
kompetensen hos elever och pedagogisk personal i en modern utbildningsmiljö i framkant.
Därför erbjuder vi dig som blivande elev bästa möjliga förutsättningar genom ett förmånligt
lån av personlig dator att använda under din studietid. Under de senaste sex läsåren har ca
7 500 elever haft denna typ av lånedatorer. Av de elever som gick ut skolan våren 2018
köpte 50% ut datorn genom vår leverantör i samband med skolslut vilket vi tolkar som att de
varit nöjda med redskapet.
Detta brev innehåller ”Avtal för lån av dator 2018”, samt bilaga 1, Villkor för lån av dator
2018 (”Villkoren”), som utgör en del av Avtalet. Inom ramen för att avtalet ska kunna
fullgöras kommer Kalmarsunds gymnasieförbund att behandla personuppgifter enligt vad
som anges i Bilaga 2, Behandling av personuppgifter 2018. För lån av dator enligt ovan
krävs att du som elev har undertecknat avtalet. För elever som är omyndiga krävs också att
vårdnadshavare undertecknar Avtalet. Elever måste vid utdelningstillfället ha med sig, och
överlämna, underskrivet avtal.
Datorutdelningen för Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan kommer
att ske i Jenny Nyströmsskolans aula, Smålandsgatan 25, under andra skolveckan dvs vecka
34. Schema för datorutdelningen finns här: www.gyf.se/gyfelevdator. Angivna tider är
mycket viktigt att hålla då schemat är pressat.
Om önskemål finns att inte låna personlig dator enligt ovan under gymnasietiden, erbjuder
Kalmarsunds gymnasieförbund berörd elev att disponera dator tillfälligt under skoldagen.
Datorn ska hämtas och återlämnas dagligen på separat anvisad plats. Datorn är då inte
personlig och får inte tas med från skolan till hemmet eller annan plats. Möjlighet till köp
finns då inte efter avslutad skolgång.
Eventuella elever som har gjort omval från tidigare årskurs behåller sin befintliga dator och
omfattas därför inte av utdelningen och ovan nämnda tider.
Denna information finns också publicerad på följande adress; www.gyf.se/gyfelevdator
Vid eventuella frågor maila support@ksgyf.se
Med vänlig hälsning

Joachim Håkansson
Förbundschef
Bilagt detta försättsblad:
Avtal för lån av dator 2018 – se baksidan av detta försättsblad
Bilaga 1: Villkor för lån av dator 2018
Bilaga 2: Behandling av personuppgifter 2018.
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