REGLER MAC-DATORER !

VIKTORIASKOLAN

Förvaring
• Eleven har totalansvar vad gäller datorn och dess utrustning.
• Datorn skall förvaras i medföljande dataväska.
• Eleven ska vara försiktig med hur datorn förvaras eftersom den är en
stöldbegärlig egendom.
• Datorn är elevens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt eller
hanteras ovarsamt.
• Utrustningen skall vara placerad i elevens bostad eller på annan plats
där eleven vistas.
• Av säkerhetsskäl är eleven skyldig att efter skoldagens slut ta hem
datorn för förvaring. Det är alltså inte tillåtet att lämna kvar datorn inlåst i sitt elevskåp.

Skada eller fel
• Eleven får inte själv reparera, förändra eller på något vis göra annan åverkan på sin
dator. Förändringar och reparationer genomförs endast av skolans
dataansvariga.
• Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan dataansvariga.
• Om elevens dator skadas eller på annat sätt förekommer kan det finnas
möjlighet för eleven att låna en ersättningsdator tills datorn reparerats eller
återfunnits. I annat fall hänvisas eleven under denna tid till skolans stationära
datorer.

Användaridentitet
• Både datorn och användaridentiteten till skolans nätverk är personliga och
får inte lånas ut eller lämnas ut till andra.
• Eleven ansvarar personligen för sin dator och för vad som utförs på
nätverket med elevens användaridentitet. Eleven skall vara medveten om att
IT‐avdelningen kan göra kontroller på vad eleven arbetar med i datorn.
• Vid misstanke om överträdelse eller brott mot skolans regler riskerar eleven
att bli avstängd från skolans nätverk.

Användning av nätverk och Internet
Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och
institutioner över hela världen. I dessa kontakter är eleverna skolans ambassadörer och
skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt vår skola.
Det innebär att Du skall:
• Använda ett vårdat språk
• Visa respekt för andra människor
• Respektera alla former av copyright

Det innebär att Du inte får:
• Göra stötande och provokativa uttalanden
• Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande
• Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande
Exempel på handlingar som kan medföra avstängning från nätverket:
• Obehörig manipulering av utrustning och program
• Intrång i systemet för att skaffa sig behörigheter utöver de som tilldelats
av systemansvarig
• Medveten förändring eller radering av filer utanför det egna kontot
• Medveten spridning av filer med datavirus
• Otillåten kopiering av programvara
• Spridning av material som innehåller rasism, pornografi eller
personangrepp

Installation av programvara
• Eleven ansvarar för att det inte förekommer eller installeras
förbjuden eller piratkopierad programvara på datorn. IT‐avdelningen
kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade
på elevens dator. Det är också förbjudet att kopiera programvara
som finns på datorn och installera på andra datorer (t.ex. hemma)
om inte lärare/systemadministratör har gett tillstånd till detta.

Brott mot låneavtalet
• Elev som inte följer de regler som gäller i detta avtal kan komma att förlora
rätten till sin dator och/eller få begränsad tillgång till skolans nätverk. Skolan
polisanmäler regelmässigt alla typer av misstänkta brott.

Avtalets upphörande
Viktoriaskolan kan säga upp avtalet med omedelbar verkan i följande fall:
• Om eleven bryter mot väsentlig bestämmelse, eller vid upprepade tillfällen bryter mot
annan bestämmelse, i detta avtal
• Om eleven avslutar utbildningen eller byter utbildningsprogram
• Om eleven bryter mot skolans data‐ och nätverksregler

