Alle VG1-elever skal stille med bærbar datamaskin fra første skoledag.
Samisk videregående skole, Karasjok gir støtte til kjøp av bærbar PC
gjennom vår nettportal, til elever som starter i VG1
ALTERNATIV 1

Du kan ta med en bærbar maskin du har fra før, eller kjøpe en maskin selv (du får da
ingen økonomisk støtte fra skolen):
Alle elever får bruke MS Office og Ordnett gjennom våre avtaler, og elevene må ha maskin
som kan kjøre disse programmene. Maskinen må ha Windows eller OS X, og antivirus
installert. Chromebook og nettbrett med iOS, Android eller Windows RT kan du desverre
ikke bruke som elev-pc hos oss. Vi anbefaler også at maskinene har SSD-lagring.

ALTERNATIV 2

Du kan kjøpe bærbar datamaskin gjennom Samisk videregående skole, Karasjoks
nettportal.
Samisk videregående skole, Karasjok subsidierer da maskinen med kr. 2900,- slik at den blir
rimeligere å kjøpe.
Kort om ordninga:
• Du kjøper elev-pc gjennom vår nettportal.
• Du velger om du vil kjøpe grunnmodellen eller en kraftigere modell.
• Du/foresatte betaler via bank- eller kredittkort i nettportalen.
• Garanti er inkludert, 1 år!
• Skal du ha maskinen innen skolestart må du bestille innen 10. august 2019.
• Du eier maskinen og melder selv inn eventuelle forespørsler om service og support til
leverandør.

GENERELL INFORMASJON OM ORDNINGA

Samisk videregående skole, Karasjok har avtale med IT Nord AS om levering av bærbar PC
til elever som starter i Vg1 i den offentlige skolen. Alle kjøp skjer gjennom en egen nettportal.
Samisk videregående skole, Karasjok subsidierer kjøp gjennom ordningen. Ordningen sikrer
at alle elever skal få skaffet seg en billig PC.
Du kan bare kjøpe en maskin gjennom den ordningen. Dersom du tidligere har gått på skole i
en fylkeskommune og har fått tilbud om kjøp av elevpc før, vil du ikke kunne benytte deg
av ordningen en gang til. Samisk videregående skole, Karasjok kontrollerer bestillingene.
Dersom du ikke begynner i offentlig videregående skole, eller dersom du kjøper flere
maskiner, vil ordren din bli avvist.
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BESTILLINGSFRIST OG VARIGHET FOR ORDNINGEN

For å få maskinen til skolestart må du bestille innen 10. august. Modellene i ordningen blir
produsert på bestilling. Utsending av pc-ene starter uke 34.
Dersom du bestiller etter 10 august, eller dersom du velger å ikke bruke ordningen, er
du og dine foresatte ansvarlige for at du stiller med bærbar datamaskin til første
skoledag.
Dette er viktig da du skal registrere deg digitalt, laste ned programvare, og få opplæring i
systemene som skolen benytter. Denne opplæringa skjer i all hovedsak de første dagene i
skoleåret.
Ordningen er tilgjengelig helt fram til 8. september 2019. Dette betyr at du kan starte
skoleåret med en maskin du har fra før, og heller nytte ordningen i løpet av høsten dersom du
ser at maskinen din ikke er tilstrekkelig.

KOSTNADER OG STIPEND

Utstyrsstipendet må du søke om selv. Dette gjør du hvert skoleår på www.lanekassen.no.

BETALING

All bestilling skjer gjennom en egen nettportal, med sikker betaling via bankkort eller
kredittkort. Snakk med banken om du er usikker på om kortet ditt er klart for netthandel.

LEVERING

Maskinen du bestiller blir utlevert på skolen hos systemansvarlig.
Utlevering av pc-ene starter i uke 34.

REGISTRERE BRUKER OG HANDLE I NETTBUTIKKEN

I forbindelse med bestilling av PC, blir det opprettet en bruker i nettportalen. Det er viktig at
denne brukeren registreres på elevens navn, da alle bestillinger blir sjekket opp
mot inntakslister og søkelister.
URL til portalen er https://svgs.itnord.no/

GARANTI OG SIKRING MOT HENDELIGE UHELL

Alle modellene i ordningen har et års garanti. Forsikring er ikke inkludert!
Du kan velge å kjøpe utvidet garanti når du bestiller i nettportalen mot et tillegg i prisen.
Samisk videregående skole, Karasjok anbefaler å kjøpe utvidet garanti, slik at maskinens
komponenter er sikret gjennom skolegangen.
Evt uhell og tyveri må dekkes av privat forsikring. Sjekk at dere har dette på plass.
Du og dine foresatte er ansvarlige for å skaffe ny maskin ved tap eller skade.

Postboks 113
9735 Kárášjohka/Karasjok
www.sami.vgs.no

org.nr
971 578 807

Telefon 78 46 96 00
Telefax 78 46 96 15
post@sami.vgs.no

SUPPORT OG SERVICE VED FEIL, SKADER ELLER TAP AV
MASKINEN

Datamaskin kjøpt gjennom ordningen er eid av deg som elev. Du er selv ansvarlig for lagring
og sikring av data (backup) samt generelt vedlikehold av maskinen. Alle spørsmål om
support, skader og feilmeldinger skal meldes inn til IT Nord AS av elev eller foresatte.
• Spørsmål per telefon til IT Nord på telefonnummer 78 44 43 10
• Spørsmål per e-post til IT Nord: post@itnord.no
IT Nord AS vil ta kontakt med deg direkte, slik at du får videre hjelp.
IT Nord AS er bemannet 08-16, mandag til fredag.
Adresse: Altaveien 310, 9515 Alta

VIKTIG OM VALG AV MASKIN

Grunnmodellen kan brukes på alle utdanningsprogrammene (om ikke annet er avtalt med
skolen) og godt til daglig skolebruk.
PC eller Mac?
På flere av utdanningsprogrammene blir det benyttet programvare som bare fungerer med
Windows. For mange elever vil PC derfor være det beste alternativet. Dersom du likevel
ønsker å bruke Mac på disse utdanningsprogrammene vil du måtte skaffe deg en
Windowslisens i tillegg, slik at du kan kjøre disse programmene i Windows på Mac (dualboot). Det finnes også programvare som kan kjøre Windows i en virtuell maskin.
Har du lese og skrivevansker? Noen programmer, som LingDys, Textpilot o.l., er bare laget
for Windows. Bruker du disse programmene må du ha Windows. Det fins også programvare
laget for bruk på Mac OS (Lingilot, IntoWords).

HJELP OG SVAR PÅ SPØRSMÅL

• Spørsmål til Samisk videregående skole, Karasjok om ordningen: 78 46 96 00
(mandag til fredag, 09.00-15.00)
• Spørsmål til IT Nord AS om bestillingen din: 78 44 43 10 eller send e-post til
post@itnord.no

URL til bestillingsportalen: https://svgs.itnord.no/
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