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Avtal för användning av skolans IT-utrustning
Det här avtalet gäller datorer, skrivare, inloggnings-konton, program och system, IT-nät och annan ITutrustning som ägs av skolan. I det här avtalet kallas allt sådant för IT-utrustning.

Skolans regler för IT-utrustning:
§1 Du är behörig att använda skolans IT-utrustning om du har ett inloggnings-konto med användarnamn
och lösenord. Du kan också ha fått tillåtelse av personal att använda skolans IT-utrustning. Då är du
också behörig.
§2 Det är bara du som får använda din behörighet.
§3 Ditt lösenord ska du hålla hemligt. Berätta inte ditt lösenord för någon kamrat och se till att ingen
annan får tag i det.
§4 Du är behörig så länge du går på skolan. När du slutar på skolan upphör din behörighet.
§5 Om du bryter mot de här reglerna, eller mot lagen, kan ditt inloggnings-konto stängas av.
§6 De som har hand om skolans system har rätt att hindra dig att använda IT-utrustningen om man
misstänker att du inte följt reglerna.
§7 Det är inte tillåtet att förstöra något eller försöka ta sig in till sådant du inte har behörighet till, eller
som inte är avsett för dig. Det här gäller både sådant som tillhör skolan, skolans elever och personal
och annat utanför skolan.
§8 Kommersiell användning av skolans IT-utrustning är förbjuden.
§9 Den som upptäcker något fel ska rapportera det på en gång till någon personal på skolan.
§10 Det är skolans personal som avgör vad du får publicera var, och vad du får skicka till vem. Du ska
följa de regler som personal berättar för dig.
§11 Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller skickas vidare. Lagen om
upphovsrätt gäller.
§12 Om du märker att någon bryter mot de här reglerna rapporterar du det på en gång till någon personal
på skolan.
§13 Brott mot lagen polisanmäls.
§14 De som har hand om skolans system har tystnadsplikt, men inte till polis, åklagare och domstol.
§15 De som har hand om skolans system får övervaka och kontrollera information för att se att alla följer
reglerna. De kan också behöva se på andras information för att kunna sköta driften av IT-utrustningen.

Jag lovar att jag har läst reglerna för IT-utrustning här ovanför och att jag ska följa dessa. Jag
lovar också att vara uppmärksam på nya regler och följa dessa.
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Postadress

644 30 Torshälla
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Fax

Mobiltelefon

Gökstensgatan 4

016-710 72 48

016-710 72 80

073-950 82 53

E-post

016-710 72 30

conny.oskarsson@eskilstuna.se

Webbplats

www.eskilstuna.se/gokstensskolan

