
IKT-REGLER
• Elev och vårdnadshavare ska ha tagit del av IKT-reglerna och skrivit på avtalet innan eleven får 

använda skolans datorer och lärplattor. 

• På skolans datorer och lärplattor, under lektionstid, får du endast använda de program/applikationer, 
hemsidor samt den utrustning som pedagogen har bestämt. 

• Du får inte äta eller dricka i närheten av datorer eller lärplattor. 

• Dokument, bilder, filmer eller hemsidor som innehåller pornografi, våld, rasism, droger eller vapen får 
inte oppnas eller sparas. 

• Du får inte ladda ner, installera eller flytta runt program/applikationer. Du får inte ändra inställningar i 
datorn eller på lärplattor. 

• Du får endast ta bort egna filer. 

• Ditt användarkonto på datorn samt ditt e-postkonto är personligt och du får inte låna ut det till någon 
annan. Du får aldrig arbeta i någon annans konto.

Om du bryter mot denna regel, så bedoms det som särskilt allvarligt och konsekvensen blir att bägges 
användarkonton stängs av.

• Klotter, urkoppling/omkoppling av utrustning eller annan skadegorelse på utrustning leder till 
avstängning. I grovre fall blir det krav på ersättning. 

• E-postkontot som skolan ger dig, får endast användas i enighet med skolans värdegrund och ovriga 
regler. Du får inte använda kontot i syfte att hota, trakassera eller utpressa personer eller foretag. Din 
profilbild ska vara i enighet med skolans värdegrund och ovriga regler. Skolans e-postkonto är avsett for
skolarbete och ska inte användas vid registrering av tjänster eller sociala medier, exempelvis Facebook.

• Vid allt arbete med datorer och lärplattor gäller naturligtvis skolans regler om att ”visa respekt for 
varandra och acceptera andras olikheter”. 

Dvs kränkande uttalande, hot eller dylikt får naturligtvis inte forekomma. 

Ovanstående IT-regel har sin grund i skolans värdegrund samt brottsbalken. Brottsbalken säger 
foljande: 

Innehållet i brottsbalken, lagen om upphovsrätt i datalagen innebär: 

Att man inte far kranka andra personer, vare sig nu levande eller doda. Att man inte far hetsa mot 
folkgrupp eller bedriva rasistisk propaganda. Att man inte far kranka andras upphovsratt, fotoratt, 
varumarkesratt, firmaratt etc. Att man inte far utnyttja datorn for otillborligt intrang i personlig integritet. 

Andra handlingar som ar kriminella: 

Manipulering av hardvara eller mjukvara som ingar i datasystemet. Icke auktoriserat intrang i 
datasystem (Hacking). Medveten spridning av filer med datavirus. 

• Skolans regler och värdegrund gäller alltid vid användning av skolans datorer och lärplattor. 

Om du bryter mot reglerna gäller följande:

• Du får en varning och om det händer igen blir du avstängd från att använda skolans datorer och 
lärplattor. 

• Vid allvarligare händelser blir du avstängd direkt från skolans datorer och lärplattor, utan varning.

Vid avstängning avbryts IT-avtalet. Klasslärare/mentor och målsman informeras. Ett samtal med elev och 
personal eller elev, personal och foräldrar genomfors. Ett nytt IT-avtal upprättas innan du blir insläppt i 
nätverket igen. 



IKT-AVTAL for elev
Användning av skolans datorer och lärplattor

Jag har tagit del av reglerna for nyttjande av skolans datorer och lärplattor. Jag känner till att om jag 
bryter mot IT-reglerna leder det till avstängning från datorer och lärplattor, IT-avtalet avbryts och att 
åtgärder vidtas.

Elevens namn (textat) klass

Datum Elevens underskrift  

Datum Underskrift vårdnadshavare 1 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2


