
Trøndelag fylkeskommune vil fra skoleåret 2018/2019 ha en datamaskinordning der eleven 

eier datamaskinen sin selv. Dette betyr i praksis at eleven kan ta med seg en datamaskin 

eller kjøpe en ny datamaskin av Fylkeskommunen til redusert pris (avtalen gjelder hos 

Elkjøp). Eleven har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart. Eleven 

har selv ansvar for nødvendig vedlikehold av maskinen. Fylkeskommunen gir den enkelte 

elev tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål.  

 

Om du har MAC eller PC er i seg selv ikke viktig. Det er imidlertid lurt å tenke igjennom om 

datamaskinen tilfredsstiller de kravene som gjelder for det programområdet du skal følge. 

Elever ved medier og kommunikasjon kan f.eks. ha fordel av en datamaskin med større 

lagringskapasitet (skal bl.a. brukes til film-/lydredigering) og annet tyngre arbeid. En utvidet 

PC-modell, som kjøpes via Fylkeskommunens avtale, er beregnet for medier og 

kommunikasjon. Fylkskommunens PC-modeller kan bestilles via bestillingsportalen (se 

lenger ned) 

 

Levering til skolestart, 16. august 2018: 
 
Levert til nærmeste postkontor:           13. august  
Hentes i utvalgte Elkjøp butikker:         14. august  
 

 

 

Under kan du lese mer om de to valgene du har. Ta med en datamaskin du allerede har eller 

evt. kjøpe en ny datamaskin. 

 

Valg A: Ta med egen datamaskin 

Følgende minstekrav gjelder: 

 Datamaskinen må ha antivirusprogram 
 Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for 

læreren 
 Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen 
 Datamaskinen må fungere uten internettilkobling 

 

 

 



Valg B: Kjøpe datamaskin gjennom Fylkeskommunen 

Velger du å kjøpe PC gjennom Fylkeskommunen, vil du få en maskin som er av god kvalitet 

og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk og som vil fungere på ditt 

utdanningsprogram. PC-en inkluderer også garanti og ulykkesforsikring for perioden. 

 

Bestilling av datamaskin 

Elever som starter på videregående skole (Vg1) høsten 2018 får tilbud om å bestille én 

subsidiert PC. Det er mulig å bestille en standardmodell eller en utvidet modell i en egen 

bestillingsportal:  

http://trfk.elkjopbedrift.no/elevpc 

 

Oversikt over PC-modellene finner du her: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/pc-modeller/ 

Den utvidede modellen er det kun elever som starter på medier og kommunikasjon som kan 

bestille. 

 

Hva må du betale? 

Fylkeskommunen subsidierer begge modellene slik at den totale egenandelen for eleven vil 

tilsvare tre ganger den minste stipendsatsen i det årlige utstyrsstipendet. Alle elever med 

ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men elevene må søke om 

stipendet fra Lånekassen. Egenandelen som elevene må betale er i henhold til 

Opplæringsloven og gratisprinsippet som tilsier at videregående opplæring skal være gratis 

for elevene og foreldrene. 
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