Elevkontrakt – Datoranvändning i skola och skolarbete
Detta kontrakt berättigar elev att för studieändamål nyttja skolans elevdatorer och datatjänster.
Allmänt
Nyttjanderätten till skolans IT-resurser och system avgränsas genom detta kontrakt. Rättigheten är
personlig och avhängig elevs följsamhet av nedan stående regler och de användarinstruktioner som från tid
till annan delges eleverna av skolans personal. Undervisningssyftet med tillgången är att skapa
förutsättningar för en utbildning av högsta klass och undervisa eleverna i ett naturligt förhållningssätt och
förtrogenhet till modern informationsteknologi och med kunskaper i en effektiv IT-infrastruktur.
Villkor för användning av skolans IT-resurser
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tillgången är personlig, och baseras på personliga inloggningsuppgifter. Du får enbart använda ditt konto.
Skolans elevdatorer och för mig som elev tillgängliga IT-resurser får enbart användas till skolarbete.
För att värna om miljön skall skolans datorer stängas av efter användning och utskriftsantal skall hållas nere.
Skolans ordningsregler gäller i synnerhet vid elektronisk kommunikation. Jag som elev är härmed medveten om
att etiska regler finns utöver vad som står skrivet i skolans ordningsregler. Det gäller särskilt för att vad man kan
skriva, sprida och göra på internet lättare kan missförstås och upplevas kränkande.
Jag som elev förstår att mitt agerande kommer utredas om någon upplever att jag uppfört mig felaktigt i
användningen av skolans IT-resurser eller om jag på något vis fysiskt, mjukvarumässigt eller på annat sätt har
skadat skolans IT-utrustning eller tjänster.
Jag som elev förstår vidare att min nyttjanderätt till skolans IT-resurser kan dras in med omedelbar verkan
under utredning, eller för viss tid om utredning visar att jag uppfört mig felaktigt. Rektor beslutar om
avstängning. Beslutet kan inte överklagas. Misstanke om brott polisanmäls.

Generellt betyder detta att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag respekterar alla former av copyright och använder inte datorn för att fuska i skolarbetet.
Jag är sparsam med utskrifter och slösar inte med papper.
Jag ser till att arbetsplatsen är städad när jag lämnar den.
Jag ser alltid till att jag loggar ut när jag lämnar datorn.
Jag använder ett vårdat språk och visar respekt för andra särskilt i e-post, chat, forum m.m.
Jag använder aldrig någon annans personuppgifter utan tillstånd och jag läser aldrig andras e-postmeddelanden
och filer utan tillstånd.
Jag sprider aldrig information (varken text, bild eller ljud) som till sitt innehåll kan upplevas som kränkande.
Jag vet att jag inte får ändra datorns inställningar. Skärmens inställningar och utseende skall se likadan ut för alla
användare så att det är lätt att hitta de program man vill arbeta med.
Jag vet att jag inte får försöka avlyssna nätverkstrafiken och försöka göra intrång i datorsystemet.
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