Regler och anvisningar för Falkenbergs skolors IT-miljö
Välkommen som användare av Falkenberg skolors IT-miljö. Du får tillgång till ett personligt
användarkonto, en e-postadress och ett lagringsutrymme. Dessa resurser är arbetsredskap i
ditt skolarbete.
Grundläggande värderingar
Samhällets och skolans grundläggande värderingar gäller all verksamhet i skolan – även
användning av datorer, lärplattor, nätverk och internet. Grundläggande värderingar är
exempelvis ”människors lika värde”, ”jämställdhet” eller ”respekt och tolerans”. Det är inte
tillåtet att använda Falkenbergs skolors IT-miljö på ett sätt som bryter mot dessa
grundläggande värderingar. Du får alltså inte:
● såra, trakassera eller kränka andra människor
● sprida bilder, texter eller annan information som är upphovsskyddad, sårande,
kränkande eller stötande
● använda någon annans lösenord och använda den personens konto för att försöka
komma åt information du inte har rätt till
● medvetet förändra hårdvara eller mjukvara som ingår i datorsystemet
● göra intrång i datorsystem eller medvetet förstöra filer för andra användare
● utge dig för att vara någon annan på internet
Vänd!
Denna del avskiljes och återlämnas till skolan

Jag har läst ovanstående regler och anvisningar. Som elev i Falkenbergs skolor lovar jag att följa
dem.
Som vårdnadshavare förstår jag vilka regler och anvisningar som gäller då mitt barn använder
personligt konto i Falkenbergs skolors IT-miljö.

ett

Ort och datum
Elevens namn
Personnummer
Underskrift av elev
Underskrift av
vårdnadshavare
Namnförtydligande
Denna ansvarsförbindelse gäller under innevarande läsår så länge jag/mitt barn är elev på någon av
Falkenbergs kommunala skolor.

Här följer ett antal regler som du ska följa.
1.

Att använda Falkenbergs skolors IT-miljö innebär att du respekterar grundläggande
värderingar och regler, använder ett vårdat språk och bevarar din egen och andras integritet.

2.

Du skall alltid använda ditt eget namn.

3.

Falkenbergs skolor ger dig tillåtelse att använda Internet genom kommunens nätverk. Den
friheten måste du använda på bästa sätt. Respektera upphovsrätten, det är inte alltid fritt att
hämta och använda text, bild- eller ljudmaterial från nätet. Du får inte heller sprida
personuppgifter eller publicera bilder på personer utan godkännande från dem eller deras
vårdnadshavare eller beställa varor och tjänster på nätet i någon annans namn.

4.

Du har ett personligt ansvar för innehållet i, och användandet av dina konton. Skydda
lösenordet till ditt användarkonto och lämna inte ut det till någon annan.

5.

Känslig information som kan medföra skada för en annan person får inte behandlas i
Falkenbergs skolors IT-miljö.

6.

Innehållet i ditt personliga konto inklusive e-post kan vid misstanke om överträdelse av dessa
regler kontrolleras och läsas av skolledningen eller person utsedd av skolledningen. Skolan
har rätt att stänga av ditt användarkonto om det har använts på ett sätt som strider mot
grundläggande värderingar och regler.

7.

Om elever bryter mot gällande lagar kan det leda till rättsliga åtgärder.

