
Informasjon om elev-PC, læremidler og elektronisk 
signeringsløsning  
 
Denne informasjonen sendes ut til alle som har fått tilbud om skoleplass på Vg1 ved en videregående 
skole i Nordland fylkeskommune 2021. Det er viktig at dine foresatte også leser dette skrivet!  
 
Nordland fylkeskommune ønsker å gjøre utlevering av elev-PC og læremidler så smidig som mulig ved 
skolestart. Vi har derfor utviklet et eget skjema for elektronisk signering og betaling, for elev- PC og 
læremiddelordning. Lenke til skjemaet aktiviseres på vår informasjonsside 
https://www.nfk.no/elevavtale i uke 33.   
 
I skjemaet skal foresatte signere (for elever under 18 år) Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån 
av bøker, lærebøker og andre læremidler, og betale leie for PC. Det er viktig at dette er gjort før du 
møter opp til første skoledag. Hvis du er over 18 år kan du signere selv. 
 
Innlogging og signering i skjema 
For elever under 18 år er det foresatte som skal logge seg inn, signere og velge hvordan betaling skal 
gjennomføres. Innlogging i skjemaet skjer via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass 
eller Commfides). Etter innloggingen må foresatt søke opp eleven det skal signere for. Dette gjøres ved å 
legge inn Feide-brukernavnet til eleven og elevens fødselsdato. Feide-brukernavn blir sendt via SMS til 
mobilnummeret som ble oppgitt ved søking til skoleplass i Vigo. SMS sendes ut i begynnelsen av uke 33. 
 
Obs!  
Elever uten foresatte, eller som ikke har mulighet til å få signert avtalen i signeringsløsningen før første 
skoledag, må ta kontakt med skolens administrasjon ved skolestart. Her vil de få veiledning i forhold til 
hva de må gjøre for å signere avtale, slik at de får tilgang til læremidler og elev-PC.  

Om elev-PC 
Du får utlevert elevPC i forbindelse med skolestart. Datamaskinen blir utlevert under følgende 
betingelser: 

• En av dine foresatte (eller du hvis du er over 18 år) har signert Avtale om leie av bærbar 
datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler 

• Egenandel betales for hvert skoleår eller samlet ved signering av avtale. (Se eget punkt om 
betaling)  

• At du følger ordensreglementet og IKT-reglementet for videregående skole. 
Lenke til reglementene finner du under avsnittet «Reglement (IKT, orden og 
utlån)» på https://www.nfk.no/elevavtale 

 
Datamaskinen leveres med sekk og standard programvareoppsett. Dersom det oppstår havari, vil 
maskinen bli reinstallert med opprinnelig oppsett og programvare. Ved reparasjoner som tar lengre tid vil 
du få utlevert en lånemaskin. Skolens IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med 
maskinen. 
 
Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader.  
Yrkesfagelever som fullfører etter to år overtar maskinen hvis det er betalt leie i skjemaløsningen 
(betalingsmodell 1, se neste punkt). Hvis årlig fakturering er valgt (betalingsmodell 2) kan maskinen 
overtas mot å betale tredje egenandel i september, etter skoleslutt. 
  

https://www.nfk.no/elevavtale/
https://www.nfk.no/elevavtale/


Betaling av leie for Elev-PC 
I skjemaet for signering må foresatt/signatar ta stilling til betalingsmodell. Det er to betalingsmodeller å 
velge mellom. 

Modell 1: Elektronisk betaling av hele beløpet i skjemaløsningen 
Dersom du velger betalingsmodell 1 betaler du i skjemaet ved innsendelse. Fordi elektronisk betaling 
letter arbeidet for fylkeskommunen gis du i så tilfelle en reduksjon i pris på kr 400,-. 

Totalt beløp blir kr 2 933,-. 

Modell 2: Årlig fakturering 
Dersom du velger betalingsmodell 2 vil du motta faktura i posten. Årlig fakturabeløp blir som følger: 

• kr 1 096,-  for skoleåret 2021/2022 
• kr 1 111,-  for skoleåret 2022/2023 
• kr 1 126,-  for skoleåret 2023/2024 

 
 Totalt beløp blir kr 3 333,-. 
 
Leiekostnader er regulert i forhold til stipendsatsen til det minste ikke behovsprøvde utstyrsstipendet fra 
Statens lånekasse. 
   
Utlån av læremidler 
Den nasjonale læremiddelordningen gir elever i videregående skole gratis tilgang til trykte og digitale 
læremidler. Utlevering av lærebøker og andre læremidler forutsetter at avtale er signert.  
 
Har du vært elev tidligere? 
Hvis du har vært elev ved en videregående skole i Nordland fylkeskommune tidligere og allerede har 
benyttet deg av PC-ordningen skal du ikke signere ny PC-avtale. Etter innlogging i skjemaløsningen 
må du huke av for valget  «Jeg skal kun signere for “Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre 
læremidler” (ikke PC)». Dette valget gjøres nederst på første side etter innlogging i skjemaløsningen.  
 
Vi ønsker deg lykke til med videregående opplæring! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nina Ellingsen Høiskar 
utdanningssjef 
Nordland fylkeskommune 
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