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Reglement for skole-pc for elever i videregående skoler i Vestfold fylkeskommune

Reglement for skole - pc for elever i videregående skoler i
Vestfold fylkeskommune.
Vestfold fylkeskommune har organisert opplæringa på en slik måte at alle elever i den
videregående skole skal ha bærbar PC som digitalt læremiddel ved siden av andre
læremidler jfr. opplæringslova § 3-1 9. ledd. Ved alle videregående skolene i Vestfold
fylkeskommune får derfor elever leie bærbar pc i videregående skoles opplæring etter regler
fastsatt i forskrift til opplæringslova § 19-6.
Fylkeskommunen har inngått avtale med leverandør av bærbar pc som tildeles den enkelte
elev av skolens IKT-avdeling ved skolestart.
Det skal betales en årlig leie tilsvarende den minste stipendsatsen i det årlige ikke behovsprøvde læremiddelstipendet fra Statens lånekasse jfr. forskrift til opplæringslova § 196. Dette tilsvarer en årlig leie på kr.1014,00 for skoleåret 2017/2018. Vestfold
fylkeskommune subsidierer øvrige innkjøpskostnader og forsikring.
Vestfold fylkeskommune har fra skoleåret 2017/18 innført et elektronisk betalingssystem.
Systemet er knyttet til FEIDE, et nasjonalt system for Felles Elektronisk Identitet. Elever vil få
tildelt sin FEIDE –ID ved skolestart. Gjennom FEIDE får eleven og elevens foresattes tilgang
til en digital betalingsløsning for årlig leie av bærbar pc.
Betalingen gjennomføres ved:
1. Elev mottar bærbar pc ved skolestart. Elev signerer digitalt for mottak ved utlevering.
2. Etter mottak av pc skjer innlogging med elevens FEIDE – ident for betaling av
egenandel.
Elev under 18 år kan sammen med foresatte foreta betaling ved bruke av elevens
ident. Alternativt gi foresatte-tilgang til systemet for betaling.

Elevens bærbare pc er skolens eiendom så lenge eleven er elev ved en av de videregående
skolene i Vestfold fylkeskommune. Eleven får kun bruksrett til bærbar pc i leieperioden.
Den bærbare pc-en blir elevens eiendom ved fullført videregående opplæring forutsatt at det
er innbetalt 3 års leie. Elever som ikke fullfører opplæring får tilbud om å kjøpe pc-en til
samlet betaling tilsvarende 3 års leie jfr. forskrift til opplæringslovens § 19-6.
Det er ikke tillatt å bruke privat pc i undervisnings eller vurderingssituasjoner.
Fylkeskommunen kjøper inn pedagogisk programvare som blir installert.
Ved tap eller skade på bærbare pc skal skolen underrettes. Tap eller skade som forhindrer
eleven i å benytte datautstyret, fritar ikke for betaling av årlig leie.
Ved tyveri av bærbare pc skal eleven umiddelbart melde dette til politiet, og skolen skal ha
kopi av tyverimeldingen.
Ved tap eller skade skal det betales en egenandel.
Som elev ved videregående skole i Vestfold fylkeskommune gjelder følgende reglementer:
 Ordensreglementet
 Vestfold fylkeskommunes IKT-reglement
 Reglement for utlevering av pc til elever (Dette dokumentet)
Ytterligere informasjon omkring ordningen med elev-PC finnes på www.vfk.no/elevpc
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