IT-regler för studerande på Alléskolan
Skolans IT-utrustning ska främst användas till sådan verksamhet som kan relateras till din
utbildning.
Du som elev ansvarar för att IT-utrustningen hanteras på ett ändamålsenligt och säkert vis.
Du är ansvarig för ditt eget lösenord.
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:
• Sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
• Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande.
Vi tillämpar också de etiska regler som SUNET (Swedish University Computer Network)
fastställt.
Följande regler är direkt hämtade från SUNETS Web-sidor.
SUNET fördömer som oetiskt när någon:
1. försöker få tillgång till nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det
2. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken eller anslutna ITresurser
3. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5. gör intrång i andras privatliv
6. försöker förolämpa eller förnedra andra
Om du som elev inte följer reglerna avgör din rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån
det enskilda fallet. Skolans IKT-personal har rätt att på uppdrag av rektor kontrollera
innehållet i enheter.
Du kan komma att bli ersättningsskyldig om du avsiktligt ändrar i systemkonfiguration eller
avsiktligt förstör programvara eller IT-utrustning.
Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan.
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IT-regler för studerande på Alléskolan
Jag intygar härmed att jag har tagit del av reglerna för användning av skolans ITutrustning, samt förbinder mig att följa dessa.
Elevens namn:

Elevens personnummer:

Ort och datum:

Elevens underskrift:

Namn vårdnadshavare 1:
Ort och datum:

Vårdnadshavares underskrift:

Namn vårdnadshavare 2:
Ort och datum:

Vårdnadshavares underskrift:
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