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Skadeanmälan elevdator
Allmänna uppgifter
Elevens namn Personnummer

-
Adress

Skada

Ärendenummer

Elevens e-postadress

Skadeanmälan lämnas till tekniker som gör ett utlåtande och lämnar den vidare till IT-samordnare för beslut. 
Kopia på beslut delges elev via e-post. 

Anmälan
Anmälan avser Polisanmälan bifogas

Beskriv händelseförloppet 
Vad har hänt? När hände det? Var befann du dig? Vad gjorde du? Vad orsakade händelsen?

Förlust NejJa

Datum Underskrift beslutsfattare

Utlåtande och beslut
Teknikers utlåtande avseende typ av skada, kostnad, och reparation samt ansvar och ev. ersättningsskyldighet

Beslut med motivering

Namnförtydligande Befattning

I de fall bedömningen görs att utrustningen utsatts för yttre åverkan som 
inte täcks av garanti kommer Jämtlands Gymnasieförbund fakturera 
eleven/vårdnadshavare för kostnad av reparation/ersättning av dator.

DatumEv. utlämnad låne/ersättningsdator

ErsättningsdatorLånedator

Kvittering av låne/ersättningsdator

Datornamn

Prel. belopp som faktureras

Postnummer Ort

Program Klass

Datornamn

När du kommunicerar med Jämtlands Gymnasieförbund via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av förbundet. All hantering av personuppgifter i e-post 

sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Jämtlands Gymnasieförbunds hantering av personuppgifter på www.jgy.se/om-oss/gdpr 
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