Alle elever på videregående skole
skal ha en bærbar datamaskin

Du må selv
skaffe deg en
bærbar datamaskin
til skolestart

Valgfrihet:
Bruk datamaskinen
du har fra før eller
bestill en gjennom
fylkeskommunen

Bestille gjennom
fylkeskommunen?

Velg mellom
4 modeller

Les mer om ordningen på:
www.akershus.no/elevpc

Din datamaskin
– ditt ansvar!

PC-ordning for deg som skal begynne
på videregående skole i Akershus
ALTERNATIV 1:

ALTERNATIV 2:

BRUK DEN DU HAR FRA FØR

BESTILL GJENNOM
FYLKESKOMMUNEN

Du kan benytte enhver datamaskin
som oppfyller minstekravene:
• Maskinen må ha antivirusprogram.
• Maskinen må kunne produsere
og levere inn oppgaver i formater
som er lesbare for læreren. Du får
tilbud om gratis installasjon av
kontorstøtte-verktøyet MS Office
når du begynner på skolen.
• Maskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen Itslearning.
• Du må kunne bruke maskinen uten
internettilkobling. Det utelukker
for eksempel Chromebook.
Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen
kreve at du kjøper en standard-PC til
bruk i opplæringen.

Elever på videregående skole får
utstyrsstipend. Stipendet får du
ved å søke Lånekassen etter at
du har fått skoleplass.

Fylkeskommunen subsidierer fire
ulike modeller:
• Standard-PC
• Kraftig PC
• To Mac-modeller
For den rimeligste PC-en, standardPC-en, betaler du et beløp tilsvarende
utstyrsstipendet (laveste sats) i tre år.
Dette er i tråd med gratisprinsippet
for videregående opplæring.

Du kan bestille fra 18. juni 2018
til 30. april 2019.

HVILKEN MODELL BØR DU VELGE?

Lenker til bestillingsportalene
finner du på www.akershus.no/
elevpc.

Standard-PC-en dekker de fleste behovene i skolehverdagen. Dersom du ønsker
en datamaskin til mer avansert bruk, kan
du velge en kraftigere PC eller Mac.

HVEM KAN BENYTTE ORDNINGEN?

For mange vil PC være det beste alternativet. På noen utdanningsprogram
bruker elevene programvare som bare
fungerer på PC. Elever med lese- og
skrivevansker bør også velge PC. På enkelte utdanningsprogram bruker elevene
programvare som krever en kraftig PC
eller Mac. Skolen har utlånsmaskiner for
dem som ikke kan bruke all programvare
på sin egen datamaskin.

• Tilbudet gjelder bare for elever som
skal begynne/går på Vg1 på offentlig
videregående skole i Akershus og
nye elever på Vg2.
• Du kan bare bestille én datamaskin
gjennom fylkeskommunen.
• Dersom du bestiller datamaskin og
ikke begynner på offentlig videregående skole i Akershus, vil du få
regning på subsidiebeløpet.

Du finner anbefalinger om modellvalg på
skolenes nettsider.

MODELLER OG PRISER
Modell

Engangsbetaling

Avbetaling per år over 3 år

Standard-PC
Lenovo ThinkPad
L480/i3/4GB/128GB

kr 2 596,-

kr 1032,- (totalt kr 3 096,-)

Kraftig PC
Lenovo ThinkPad
L480/i5/8GB/256GB

kr 6 371,-

Kun engangsbetaling

MacBook Air 13”
1.8GHz/i5/8GB/128GB

kr 6 867,-

Kun engangsbetaling

Macbook Pro 13”
2.3GHz/i5/8GB/128GB

kr 10 631,-

Kun engangsbetaling
Med forbehold om trykkfeil

Du finner mer informasjon om modellene på våre nettsider. Uhellsforsikring er
inkludert i prisene. Du kan tyveriforsikre datamaskinene mot et tillegg i prisen.
Prisene finner du i bestillingsportalene.
Vi gjør oppmerksom på at modellbytte kan forekomme.
Maskinene blir levert fortløpende etter bestilling, men bestillingsfristen for å få
datamaskinen til skolestart er 6. august for Mac og 9. august for PC.
Se våre nettsider for oppdatert informasjon:
www.akershus.no/elevpc

NB!
Bestillingsfrist for
å få datamaskinen
levert til skolestart
er 6. august for
Mac og 9. august
for PC.

KOMME I GANG:
Besøk www.afk-it.no
for praktisk informasjon om IKTbruk ved de videregående skolene
i Akershus fylkeskommune
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