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Datamaskin fra NAV
NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut datahjelpemidler til barn og unge med omfattende
datahjelpemiddelbehov. Er det store lese- og skrivevansker og dokumentert behov for
PC/nettbrett, kan det søke om tilskudd til dette fra NAV.
Standard datautstyr
Stortinget har i Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 vedtatt at tilskuddsordning for stønad
til PC/nettbrett for skoleelever med lese- og skrivevansker, skal gjeninnføres fra og med
1.8.2014.
Tilskudd til datautstyr kan gis til elever med spesifikke lese- og skrivevansker, som dysleksi.
Det kan også gis tilskudd til elever med store lese- og skrivevansker som skyldes andre
medisinske tilstander. Lege, PP-tjenesten eller lignende må dokumentere at det er et
særskilt behov for PC/nettbrett.
Tilskuddsordningen innebærer at dersom en får innvilget søknaden, får en tildelt et fastlagt
beløp til anskaffelse av standard datautstyr. Beløpet er 3 200 kroner, og elev/foresatte
anskaffer PCen/nettbrettet selv.
Skolens/foresattes ansvar i søkeprosessen
Det er elev/foresatte som søker om lån av datahjelpemidler, men ansvar for utredning av
behov og for utprøving - ligger på skolen og dens samarbeidspartnere (PPT m. fl.) Skolen må
sørge for en sakkyndig utredning som dokumenterer at eleven har behov for hjelpemiddelet,
og skolen må prøve ut og beskrive bruken. I tillegg må skolen sende med en plan for hvordan
en har tenkt at eleven skal bruke hjelpemiddelet. Dette må legges ved foresattes søknad.
Lenke til søknadsveileder finner du nederst i denne informasjonen.
Internettilkopling for personlige PC-er/nettbrett kjøpt etter tilskuddsordning.
Maskiner kjøpt etter tilskuddsordning er elevens personlige eiendom, og kan av
sikkerhetsmessige hensynikke koples til skolens vanlige trådløsnett. Elevene skal likevel ha
tilgang til Internett via et eget trådløst elevnett («skolemobiles»). Dette forutsetter at PC-en
har trådløst nettverkskort.
Tilgang til det trådløse nettet gis av skolens superbruker. PCens/nettbrettets MAC-adresse,
elevens navn, avg.år og skole legges inn i lista "skolemobiles" på IT-hjelpa. Det samme
gjøres når maskinen ikke lengre skal være i nettet.
Plassering av personlig utstyr på skolen
Kommunens forsikring gjelder ikke utstyr som skolen ikke eier. En personlig datamaskin må
derfor forsikres av eieren. Det er bare dersom skolen har opptrådt grovt uansvarlig når det
gjelder oppbevaringen, at skolen kan belastes.
Opplæring
Skolen – ved rektor - er ansvarlig for opplæring av eleven. Dette betyr at skolen må lære
eleven opp i bruk av det utstyret som er nødvendig for at eleven skal ha et likeverdig
skoletilbud.
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Drift/reparasjon av personlig utstyr
Datamaskiner kjøpt etter tilskuddsordningen er personlig utstyr. Bruker er selv ansvarlig for
å dekke utgiftene til oppgraderinger, virusprogrammer, utgifter til reparasjoner, service og
support utover det en eventuell privat forsikring dekker.
NB! Kommunens IT-avdeling skal ikke involveres i disse PCene/nettbrettene

Mer informasjon:
På www.nav.no finner du mer informasjon om søkeprosessen.
Til søknadsskjema og veiledere til prosessen
Vedtatt i Fagråd oppvekst Værnesregionen 26. sept. 2014

