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Til forældrene                  Bilag 2 

elevholdet 2015-2016. 
 

Den 29. april 2015 

Tilbud om køb af computer incl. service via Farsø Efterskole. 
It er i den grad omdrejningspunktet for undervisningen på Farsø Efterskole og en velfungerende 

elevcomputer incl. hjælpeprogrammer er forudsætningen for, at eleverne får optimalt udbytte af 

undervisningen. 

I år kan vi tilbyde at sælge en Lenovo computer L540 til en pris af kr. 5.000,- incl. moms og service i 

den tid Jeres barn går på Farsø Efterskole. Købet kan eventuelt finansieres som køb på afbetaling 

over 1 eller 2 år, svarende til den tid eleven går her.  

 

Vi håber at kunne fremvise maskinen på nye elevers dag og ellers kan I se den maskine vi solgte 

sidste år som er næsten identisk. Der vil også være mulighed for en snak med vores IT-supportere. 

Når vi tilbyder at formidle salget af computere med service inkluderet er det ikke for tjene penge 

på det - tværtimod. Det er for at kunne tilbyde eleverne en computerløsning, som vi føler os 

overbeviste om virker, og som vi hurtigt og enkelt kan lægge en programpakke på og genoprette 

igen, hvis der bliver problemer. 
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Sidste år købte 40 elever/forældre den computer vi tilbød og det har fungeret fint.  

Hvis ikke I vælger at købe en computer via os skal I selv seervicere computeren og sørger for at den 

altid er i funktionsdygtig stand. Eleverne modtager en USB nøgle med programpakken og vi 

installere denne 1. gang. Hvis der efterfølgende bliver problemer med computeren skal I selv lægge 

programmerne på igen, eller vi kan hjælpe mod betaling. Det tager mellem 2 og 5 timer afhængigt 

af hvor meget der skal lægges på og computeren.  

 

Hvis du er interesseret i en velfungerende it-løsning mens dit barn går på Farsø Efterskole og have 

grejet når efterskoleopholdet er afsluttet så udfyld den næste side. 

Med venlig hilsen 

Søren Dolmer 

Forstander 
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Køb af computer: 
 

______________________________________________________ 

Elev navn og Efternavn 

 

Vi bestiller hermed 1 stk. Lenovo L540 eller tilsvarende til en pris af kr. 5.000,-. 

 

Købet af computeren indebærer ud over computeren, at Farsø Efterskole garanterer at 

computeren er klar til brug ved skoleåret start den 16. august 2015 med alle de undervisningen 

nødvendige programmer. 

 

Skulle der blive problemer med hardwaren (selve computeren), så er computeren dækket af 

garantien i 1 år på normale vilkår. Derefter overgår ansvaret til køber.  

 

Skulle der blive problemer med softwaren / afviklingen af programmerne, så lægger vi på Farsø 

Efterskole gratis en ny programpakke på computeren og afleverer den til eleven i den stand, som 

da den blev udleveret. Det sker typisk samme dag som computeren bliver indleveret. 

 

En sådan re-installering af programpakken indebærer dog, at andre programmer som ikke har med 

skolen at gøre, bliver slettet. De programmer skal eleven selv geninstalleres. Af samme grund 

anbefaler vi også ved denne løsning, at dokumenter ikke gemmes på computeren men på et 

eksternt medium således at disse ikke forsvinder ved en installering. Et sådant medium (USB-nøgle) 

udleveres også ved skolestart. 

 

Vi ønsker at købe og betale computeren med 1. rate af skolepengene,  

pris kr. 5.000,- 

 

Vi ønsker at købe og afbetale computeren over (skriv 1 eller 2) ______ år.  

Betalingen sker sammen med skolepengene og prisen er:  kr. 470,- pr rate over 1 år 

(11 rater) eller kr. 240,- pr rate over 2 år (22 rater). Hvis skoleopholdet kun varer 1 år 

mod forventet 2 år, så skal rest betaling finde sted ved afslutningen af 1. skoleår ellers 

er computeren skolens ejendom. 

 

__________________________________________ 

Forældrenes / købers underskrift 

 

Tilbuddet er gældende indtil den 26. maj 2015. 
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