
 

 

   Datornätverk (Sida 1/2) 
 

Regler och anvisningar för användare av datornätverk 
 
Som elev vid någon av skolorna inom Lapplands Gymnasium har du under studietiden tillgång till 

såväl en bärbar dator som skolans datornätverk. Datornätverket sammanbinder alla skolor inom 

Lapplands Gymnasium och ger dig efter inloggning tillgång till en lärplattform och Internet. 

 

Med nätverket vill vi skapa förutsättningar för en utbildning av högsta klass där modern informations- 

och kommunikationsteknik tillsammans med bärbara datorer används som naturliga verktyg i ditt 

lärande.  

 

Det är viktigt att du tillsammans med förälder/målsman (för omyndig elev) läser igenom och skriver 

under att du/ni tagit del av denna information, eftersom detta är en förutsättning för att du ska få 

tillgång till datornätverket.  

 

Användaruppgifter och regler för elevkonto 

Användaruppgifter 
De användaruppgifter du får för att logga in på ditt elevkonto är personliga. Var mycket noga med att 

skydda ditt lösenord. Du har ansvar för hur ditt personliga konto används. Du får med din dator och 

nätverket tillgång till Internet och en lärplattform för ditt lärande. 

 

Regler för användare av datornätverket 
Samma regler för uppförande och handlingar gäller som i samhället i övrigt. Du representerar din 

skola. Använd ett vårdat språk, visa respekt för andra både i umgänget i det lokala nätverket och på 

Internet. Kränkningar eller personangrepp är aldrig tillåtna. Om så skulle ske, meddela händelsen till 

någon av dina lärare. 

 
Tänk på att: 

• Du ska informera dig om vad som är tillåtet. Fråga om du är osäker. Detta dokument, allmän etik- 

och moraluppfattning samt svensk lag talar om vad som är tillåtet 

• Du alltid måste uppträda med eget namn. Får du möjlighet att publicera din egen hemsida ska 

skola, namn och klass klart framgå på denna sida 

• Du inte får beställa kommersiella varor eller tjänster via skolans datornätverk 

• I andra änden av nätet finns alltid minst en annan människa eller något som en människa skapat – 

gör inte mot dem det du inte vill att de ska göra mot dig. Det gäller bland annat e-post, 

diskussionsgrupper, chatt eller liknande 

 

Det är absolut förbjudet och i vissa fall kriminellt att: 

• Ändra eller förstöra filer och inställningar 

• Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram eller liknande 

• Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer/adresser s.k. massbrev 

• Hacka sig eller tränga sig in i datasystem/nätverk eller bibliotek, lokalt eller internationellt och 

använda eller sabotera andras datorer och/eller datornätverk 

 

• Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi 

eller mobbning i form av bilder, texter, filer etc. 

• Spela spel under skoltid 
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Respektera alla former av upphovsrätt 

Det är förbjudet att installera eller kopiera programvara eller annat material som skyddas av 

upphovsrättslagen eller avtal. Du är själv skyldig att se till att nödvändiga licenser finns för allt 

material som inte direkt tillhandahålls av skolan. Du ansvarar själv för alla ekonomiska krav som kan 

ställas vid brott mot t.ex. upphovsrättslagen. Du får inte ta för givet att allt som finns på Internet är 

fritt. Är du osäker, fråga dina lärare. 

 

Om du bryter mot reglerna 
Om du bryter mot de regler som gäller stängs du av från din tillgång till datornätverket. Rektor har rätt 

att besluta om en utredning vid misstanke om att du bryter mot dessa regler. Skolan har då rätt att 

kontrollera information som finns lagrad i skolans IT-system t.ex. loggning, filer, e-post och vilka 

Internetsidor som besökts. 

 

Din rektor beslutar om avstängning ska göras. Beslutet kan inte överklagas. Misstanke om brott vid 

användning av skolans IT-system polisanmäls. 

 

Regler vid registrering och publicering 
Ett foto räknas som en personuppgift och för att publicera foton på t.ex. Internet bör personen ifråga ha 

godkänt det.  

 

Om du som elev, eller förälder/målsman för omyndig elev, kryssar i ”Ja” i rutan nedan betyder detta 

att: 

• Bilder som visar dig/ditt barn i verksamheten på skolan får publiceras på Internet 

• Klasslistor som innehåller e-postadresser till klassens elever inte får publiceras på skolans hemsida 

utan ytterligare godkännande av eleven/föräldern/målsmannen 

• Elev på bild tillsammans med e-postadress får inte heller publiceras utan ytterligare godkännande 

av eleven/föräldern/målsmannen 

• Bilder och annan information kommer att behandlas enligt GDPR 

 
           

 Ja, jag/vi godkänner att skolan får publicera elevens bild med namn via skolans webbplats 

  

 Nej, jag/vi godkänner inte att skolan får publicera elevens bild med namn via skolans webbplats 

 

 

Underskrifter 
Jag/vi läst igenom och diskuterat ”Regler och anvisningar för användare av datornätverk” 

 

 

_____________________   ________________________ 

Elevens underskrift   Målsmans underskrift (gäller omyndig elev) 

 

 

_____________________  ________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


