Lunds kommun
Katedralskolan

Tillämpningsanvisningar
bilaga till Överenskommelse om lån av dator
Dessa tillämpningsanvisningar kan ändras utifrån gällande lagstiftningar, domar eller regeländringar i
kommunen, från försäkringsbolag eller liknande. Det är elevens ansvar att hålla sig uppdaterad med
förändringar som kan ske i tillämpningsanvisningarna. Det är skolans uppgift att gå igenom
förändringar med eleven och att informera vårdnadshavare om förändringarna.

A. Regler för alla på skolans datornät
De användaruppgifter eleven fått för att logga in på datorn, skoldatanätet och skolans andra ITsystem är personliga. Eleven ska skydda sitt lösenord på ett sådant sätt att ingen annan kan använda
sig av detta.
Kontohantering: Eleven har ansvar för hur personliga kontot och den bärbara dator eleven förfogar
över används. Det personliga kontot ska användas i skolarbetet för att lösa uppgifter, skapa,
producera och söka information. Detta innebär att eleven kan använda Internet och e-post och andra
program som finns tillgängliga för skolarbetet och som sanktionerats av skolan. Samma regler för
uppförande och handling gäller som i samhället i övrigt.
Beteende: Eleven representerar sin skola och ska därmed använda ett vårdat språk, visa respekt för
andra både i umgänget på skolans nät och ute på Internet och inte kränka eller göra personangrepp.
När eleven, med hjälp av lånedatorn, är ute på Internet/intranätet, e-postar eller liknande ska eleven
alltid uppträda med eget namn. I andra änden av nätet finns alltid minst en annan människa eller
något som en människa har skapat. Gör inte mot dem det du inte vill att de ska göra mot dig. Det
gäller bland annat e-post, diskussionsgrupper, chat och sociala medier.
Publicering: Får eleven/klassen möjlighet att publicera material på internet ska skola, namn och klass
klart framgå.
Eleven får inte:





medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram
skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer, spamma. Se skolans
regler
hacka (tränga in i) datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och
använda eller sabotera andras datorer och datanätverk
kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism,
pornografi, mobbning i form av bilder, filmer, texter och andra filer







kopiera, lagra eller publicera upphovsrättsskyddat material.
Skolan kan ha avtal om hur olika medier får användas i skolarbetet. Information om avtalen
finns på skolan.
beställa varor och tjänster på nätet som inte godkänts av skolan
installera programvaror eller annat som kan skada IT-miljön, ej heller program som kräver
licens om inte skolan uppgivit att sådan finns
sprida personuppgifter eller publicera bilder på elever utan godkännande från
vårdnadshavare eller myndig elev

B. Skada eller fel, förlorande av dator, installering och genomgång av dator
Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan i datorn och inte heller märka
datorn enligt eget tycke utan skolans medgivande.
Skolan ansvarar för reparationer av datorn, eleven är skyldig att omgående anmäla skador eller fel till
skolan.
Skadekostnader på dator kan ibland lastas eleven, i vissa fall kan den egna hemförsäkringen täcka
dessa skador. Eleven/vårdnadshavaren ska ta reda på om skolan erbjuder försäkring och vad som
innefattas av den egna hemförsäkringen.
Skolan har rätt att kräva att datorn lämnas in när datorn behöver åtgärdas, uppdateras eller ses över
till exempel vid längre ferier eller vid elevs bortavaro.

C. Säkerhetskopiering och lagring av data
Skolarbetet utgör underlag vid betygssättning. Skolan ansvarar för att tillhandahålla lagringsplats,
eleven ansvarar för att skolarbetet läggs in på den av skolan angivna lagringsplatsen.

