Ansvarsförbindelse för IT-användning
Försäkran:
Genom att ta emot mina inloggningsuppgifter till skolans system och datorer, försäkrar jag att jag har läst,
förstått och godkänt nedanstående regler. Jag förbinder mig även att hålla mig informerad om och följa
gällande föreskrifter för användning av datorsystem inom Ronneby kommun. Jag är medveten om att brott
mot dessa innebär förlorad rätt till skolans IT-resurser.
Frågor eller invändningar angående denna förbindelse ska diskuteras med rektor inom två veckor från
mottagandet av inloggningsuppgifterna.

Gymnasie- och Vuxenutbildningens (GyV) datorer är avsedda för:


att lösa de obligatoriska uppgifter/laborationer/uppsatser/rapporter som utgör en del av
utbildningen



individuell färdighetsträning för att nå målen

Information:


Resurser såsom nätverk, program, datorer och tillbehör är till för skolarbete och tillhör Ronneby
kommun. Användning av dessa är ett privilegium, inte en rättighet.



Svensk lagstiftning gäller ALLTID. All brottslig verksamhet polisanmäls.



Fel och problem ska anmälas till IT-avdelningen, direkt till tekniker på skolan eller e-post till
support@ronneby.se.



För att sköta den dagliga driften, samt kontrollera att dessa föreskrifter efterlevs, har personal vid
IT-avdelningen rätt att inom sitt ansvarsområde utan förvarning övervaka skolans system och
datorer samt kontrollera innehållet i trafik, data e.d. som finns lagrade.



Personal vid IT-avdelningen har rätt att vid grundad misstanke om regelbrott hindra tillgång till
skolans dator-, nät-, och systemresurser.



Denna förbindelse är giltig under tiden undertecknad är registrerad som elev vid skolan. Resurserna
får endast användas under denna tid.

Regler:


Endast material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Allt
upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med tillåtelse från
rättsinnehavaren.



All hantering av pornografiskt material är förbjuden.



Bettingspel på skolans datorer är förbjudet.



Det är förbjudet att använda tillgängliga resurser (inkl. nätet) i kommersiellt syfte.



Lösenord och tilldelat diskutrymme är personligt (ditt som enskild individ) och får inte lånas ut eller
överlåtas. Det är även förbjudet att titta i eller använda varandras tilldelade diskutrymme utan

ägarens tillstånd även om skydd saknas.


Det är förbjudet att reparera eller modifiera utrustning, samt ändra datorns konfiguration.



Det är inte tillåtet att lagra/ta bort program eller förändra data på lokala hårddiskar.



Det är inte tillåtet att på något sätt reservera eller blockera en arbetsplats, såvida man inte är
tilldelad personlig dator under sin kurstid.



Mat och dryck ska hanteras med varsamhet vid datorerna och bör helst undvikas.

Etiska regler:
För att alla ska kunna använda och bruka datorerna på avsett vis är det oundvikligt att vissa etiska krav
ställs. Skolan fördömer som oetiskt när någon:


Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att har rätt till det.



Försöker dölja sin användaridentitet.



Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket.



Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (material, programvara, bandbredd).



Försöker skada eller förstöra datorbaserad information.



Gör intrång i andra personers privatliv.



Förolämpar, förnedrar eller kränker andra personer.

