Lillehammer, 10.05.16

Til elever i 10. klasse og deres foresatte

Orientering om elev-PC-er i videregående skole
Bærbar datamaskin er et obligatorisk verktøy i offentlig videregående skole i Oppland.
Nye Vg1-elever i Oppland skoleåret 2016/17 kan velge om de vil leie PC av skolen eller
benytte sin private datamaskin. Elever som tar Vg1 på nytt, og som allerede har leid PC av
skolen, skal fortsette å benytte denne.
Innen fredag 3. juni må alle nye Vg1-søkere - sammen med sine foresatte - fylle ut og levere
et nettskjema hvor de bl.a. skal angi om de ønsker å leie PC eller benytte privat datamaskin
på skolen. Nettskjemaet finner du i Fronter, de videregående skolenes digitale læringsplattform.
Slik kommer du inn i Fronter: Gå til http://fronter.com/opplandvgs/login og logg på med:
brukernavn: skole-pc og passord: ofk. Du kommer nå til nettsiden ”Vg1-søkere 2016: valg av
ordning for elev-PC, kjøp av PC-sekk". Der finner du detaljert informasjon om PC-ordningen og
en lenke til nettskjemaet. I skjemaet er det også mulig å bestille en prisgunstig og god PC-sekk.
Vennligst les informasjonen i Fronter nøye før du fyller ut nettskjemaet!
Leie-PC
Dersom du velger å bruke leie-PC vil skolene bestille maskinen til deg, og du får den utlevert på
skolen ved skolestart. Leie-PC-en leveres med 3 års serviceavtale, som sikrer gratis og raskt
vedlikehold. Du må betale en årlig leie, som skoleåret 2016/17 er 991 kr. Dersom du har betalt tre
års leie overtar du eiendomsretten til PC-en når du forlater skolen.
Privat datamaskin
Dersom du velger å bruke privat datamaskin, forplikter du deg til å stille med en fungerende
maskin fra første skoledag i Vg1. Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde datamaskinen. De fleste
moderne datamaskiner, PC-er eller Mac-er, vil fungere greit som elev-PC. Enkelte
utdanningsprogram stiller imidlertid spesielle krav til PC-en.

Det er svært viktig at alle nye Vg1-elever leverer nettskjemaet innen 3. juni,
både de som ønsker å bruke privat PC og de som ønsker å leie PC! Vi trenger
svarene dine i skjemaet for å legge godt til rette for elev-PC-ene i Vg1 til høsten.
Vennlig hilsen

Postadresse
Serviceboks
2626 Lillehammer

Besøksadresse
Kirkegt 76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018

Saksbehandler:
Helge Rabbås
Telefon: 61 28 93 21

Org. nr. 961382335

E-post: helge.rabbas@oppland.org

Telefaks:

