Skolans mål är att tillhandahålla så bra och väl fungerande IT-utrustning som möjligt. För
att få tillgång till dessa måste du som elev följa de regler och anvisningar skolan satt upp
för användare. Läs igenom dessa. Ta hjälp av en vuxen för att förklara det du inte förstår.
Underteckna kontraktet tillsammans med vårdnadshavare.
Vid brott mot dessa regler och anvisningar kommer du att stängas av från användande
av skolans IT-utrusning.

Regler och anvisningar
Om du upptäcker att utrustningen är trasig eller på något sätt felaktig skall du meddela din
lärare detta omedelbart INNAN du loggar in, eller börjar använda kamera eller dyl. *
1. Skolans IT-utrustning är endast avsedd för att användas vid skolarbete.*
2. Du måste vara inloggad med ditt eget användarnamn för att få använda en dator.*
3. Utrustningen skall återlämnas i sådant skick så att nästa användare kan börja använda
utrusningen utan problem.*
4. Du får inte försöka manipulera eller förstöra skolans hård- eller mjukvara.
5. All förtäring är förbjuden i anslutning till användande av skolans IT-utrusning.*
(*Om du påtalar felet först efter du använt utrustningen blir du själv ansvarig)
*1 Du får ej besöka sociala medier som t.ex. Facebook, MSN div. chatforum, spelsidor eller
underhållning som youtube på skolans datorer. Du får inte heller besöka sidor med
pornografiskt innehåll.
*2 Du får ej använda en dator som någon annan är inloggad på. Inte heller ”låna” någons
användar-ID eller låna ut ditt eget lösenord.
* 3 Bärbar dator skall vara utloggad eller avstängd, ihopvikt och placerad på laddning i rätt
dataskåp. Wifi-knappen skall vara i rätt läge.
Vid stationär dator skall du logga ut eller stänga av, kontrollera så att bord och golv kring
arbetsplatsen är fria från skräp och klotter samt skjuta in stolen.
Kamerautrustning skall återlämnas på föreskriven tid med kablar och stativ korrekt hopvikta.
*5 Med förtäring menar vi allt du stoppar i munnen.
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Lagar
De lagar som gäller i samhället i övrigt gäller också i skolan och på Internet.
Brottsbalken, lagen om upphovsrätt, personuppgiftslagen, samt datalagen är exempel på
lagar som bland annat innebär:
 Att inte kränka andra personer, vare sig nu levande eller döda.
 Att inte hetsa mot folkgrupp.
 Att inte utan tillstånd göra intrång i datorsystem.
 Att inte förstöra andra användares filer.
 Att inte medvetet sprida datavirus.
 Att där så går ange källa vid användande av andras texter och bilder.
Jag lovar att vårda och vara aktsam med skolans utrustning och inventarier
innan, under och efter användandet. Jag lovar att göra mitt bästa för att använda
utrustningen och materialet till något bra. Jag förstår att om jag bryter mot reglerna, så
leder det till att jag inte får använda skolans IT-utrusning.

Elev
Namn (textat): …………………………………………….…………………. Klass:…………
Namnteckning: ………………………………………………....………………..……………..

Vårdnadshavare
Jag har läst igenom regler och anvisningar för användande av IT-utrustning och samtalat
om innehållet med min son/dotter. Jag godkänner härmed dessa villkor.
Stockholm den ......./.......... 20 .......
Namn (textat): …………………………………………….………………………..……………..
Namnteckning: ……………………………………………………………………..……………..

Vårdnadshavare
Jag har läst igenom regler och anvisningar för användande av IT-utrustning och samtalat
om innehållet med min son/dotter. Jag godkänner härmed dessa villkor.
Stockholm den ......./.......... 20 .......
Namn (textat): …………………………………………….………………………..……………..
Namnteckning: …………………………………………….………………………..……………..
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