Kontrakt för användning av datorer och Internet på
Ljungaskolan.
För bruk av de lokala nät som finns på skolorna:
Det är tillåtet att:
 spara filer i hemkatalogen eller på usb-minne under iakttagande av god nätverksetik
 använda samtliga program som finns tillgängliga för personal och elever lokalt eller
på servern
 installera program (från Internet eller annan källa) endast efter tillåtelse av
administratören och under förutsättning att man har en giltig licens för programmet
eller att programmet är ett gratisprogram
Det är inte tillåtet att:
 ändra några inställningar på datorerna
 rita på datorerna eller arbetsborden
 ta bort eller byta några kontakter eller kringutrustning utan administratörens
medgivande
 skada datorerna avsiktligt
 göra utskrifter som inte behövs i skolarbetet utan tillåtelse
 mailbomba någon eller skicka e-post till någon som inte tillåtit detta
 äta eller dricka något vid datorerna
Du ska:
 lämna datasalen i städat skick med bl.a. inställda stolar och avstängda datorer
 anmäla fel som du upptäcker på datorerna till IT-ansvarig omedelbart

För Internetbruk:
Det är tillåtet att:
 använda e-post under iakttagande av god nätverksetik
 använda Internet under iakttagande av göd nätverksetik
Det etiska krav som ställs på dig som användare av datornäten skiljer sig inte i princip från
vad som gäller normalt mänskligt umgänge. Att använda våra skolors datornät är ett
privilegium, inte en given rättighet. Det gäller både i fråga om lokala och internationella
nät.
Vår policy bygger på att all användning som inte strider mot god nätverksetik är tillåten.
Vad som menas med god nätverksetik framgår av baksidan på det här kontraktet.

Nätverksetik:
Det är viktigt att varje användare av datornäten är medveten om det ansvar som det innebär
att få tillgång till det mycket omfattande utbud av information och tjänster som erbjuds via
Internet. Användaren är alltid personligen ansvarig för sitt sätt att utnyttja nättjänsterna.
Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig. Missbruka inte möjligheterna att
vara anonym på Internet för att bete dig otrevligt mot andra Internetanvändare.
Om du är frestad att göra något olagligt på nätet, eller något etiskt tveksamt, är det
antagligen ett brott mot Nätverksetiken. Att försöka ta sig in i andra datorsystem, posta
kedjebrev, delta i pyramidspel och liknande ogillas starkt och leder i de flesta fall till
avstängning.
Att medvetet söka på sidor som uppfattas kränkande av andra, som innehåller pornografi
eller rasism, strider mot skolans etik. Undantag gäller om det direkt ingår i ett skolarbete
där du fått uppgiften av lärare.
Om du är osäker på vad du får göra frågar du läraren eller administratören

Tänk på följande:
E-post:
 du ansvarar själv för innehållet i din brevlåda.
 kontrollera din e-post regelbundet och ofta
 spara brev som du vill behålla i din egen mapp – låt dem inte ligga kvar i onödan på
e-postservern
 radera snarast de brev du inte vill spara eftersom de tar upp plats på det datorsystem
som hanterar e-posten
 e-post kan aldrig helt skyddas mot obehörig åtkomst – det finns alltid en risk att
någon annan kan läsa dina brev
Du bör känna till att den som är nätansvarig har möjlighet att läsa information som tillhör
en viss person.
Lösenord:
Du är själv ansvarig för att hålla dina lösenord hemliga. Lösenordet ser till att du har din
egen användaridentitet. När du väljer lösenord – se till att det inte kan förknippas med dig
och din person. Välj inte ditt husdjurs namn eller din kompis namn – det gör det enkelt för
den som otillbörligt försöker låna andras konton.
Du har själv ett personligt ansvar att följa de etiska reglerna, reglerna om tillåten
användning och de säkerhetsregler som gäller. Du är själv ansvarig för allt som görs
under din användaridentitet.

Elevens ex

Ansökan om att få tillgång till Ljungaskolans datorer i Sävsjö kommun
Jag ansöker härmed om att få tillgång till skolans datorer och kunna använda både
lokala nätverket och Internet. Jag har noga läst kontraktet och förstått innebörden
av reglerna och anvisningarna. Jag är skyldig att känna till innehållet i kontraktet
under hela min tid på Ljungaskolan.
Om jag använder datorerna på ett olämpligt sätt och i strid med kontraktet har
skolan rätt att begränsa min tillgång eller i grövre fall helt avstänga mig från
användandet av datorerna. Dessutom har jag ansvar för eventuella skador som
kan ha uppstått på grund av att jag inte följt reglerna medvetet.
Ibland dokumenterar vi skolarbetet och lägger ut bilder på vår hemsida
www.ljunga.savsjo.se. Om du av någon anledning inte vill vara med på sådana
bilder kryssar du i rutan här nedanför.
Ur vår IT-policy:
” Alla personer som förekommer med namn och bild ska själva ha godkänt publiceringen.
För elever under 13 år gäller att förälder/vårdnadshavare ska ha godkänt publicering
skriftligt.
Användandet av personuppgifter, bilder och/eller namnuppgifter på skolans webbplats bör
vara väl motiverad. Väl motiverad användning kan t ex vara att visa upp en skolas profil
eller för kommunikation med föräldrar för att visa exempel på verksamhet vid skolan.
Skolans hemsida är också en bra plats att presentera elevarbeten på. Uteslut efternamn för
att skydda våra elevers integritet och se till att namn och bild aldrig kan kopplas
samman.”

Jag vill inte vara med på några bilder på Ljungaskolans hemsida
Jag kan tänka mig att vara med på gruppbilder där man inte kan
koppla elever till namn
________________________________________
Ort och datum

Namn (textat)

Namnunderskrift

________________________________________
Målsmans underskrift

Skolans ex

Ansökan om att få tillgång till Ljungaskolans datorer i Sävsjö kommun
Jag ansöker härmed om att få tillgång till skolans datorer och kunna använda både
lokala nätverket och Internet. Jag har noga läst kontraktet och förstått innebörden
av reglerna och anvisningarna. Jag är skyldig att känna till innehållet i kontraktet
under hela min tid på Ljungaskolan.
Om jag använder datorerna på ett olämpligt sätt och i strid med kontraktet har
skolan rätt att begränsa min tillgång eller i grövre fall helt avstänga mig från
användandet av datorerna. Dessutom har jag ansvar för eventuella skador som
kan ha uppstått på grund av att jag inte följt reglerna medvetet.
Ibland dokumenterar vi skolarbetet och lägger ut bilder på vår hemsida
www.ljunga.savsjo.se. Om du av någon anledning inte vill vara med på sådana
bilder kryssar du i rutan här nedanför.
Ur vår IT-policy:
” Alla personer som förekommer med namn och bild ska själva ha godkänt publiceringen.
För elever under 13 år gäller att förälder/vårdnadshavare ska ha godkänt publicering
skriftligt.
Användandet av personuppgifter, bilder och/eller namnuppgifter på skolans webbplats bör
vara väl motiverad. Väl motiverad användning kan t ex vara att visa upp en skolas profil
eller för kommunikation med föräldrar för att visa exempel på verksamhet vid skolan.
Skolans hemsida är också en bra plats att presentera elevarbeten på. Uteslut efternamn för
att skydda våra elevers integritet och se till att namn och bild aldrig kan kopplas
samman.”

Jag vill inte vara med på några bilder på Ljungaskolans hemsida
Jag kan tänka mig att vara med på gruppbilder där man inte kan
koppla elever till namn
________________________________________
Ort och datum

Namn (textat)

Namnunderskrift

________________________________________
Målsmans underskrift

Detta, skolans ex lämnas in till handledaren snarast.

