Regler för datoranvändning
Som elev i Torsås kommuns skolor får du ett datorkonto. Datorkontot är personligt och får inte
lånas ut eller överlåtas till någon annan. Därför är det viktigt att du alltid behåller ditt lösenord för
dig själv.
Ett datorkonto innebär att du får tillgång till följande:
● Internetaccess när du är inloggad i skolans nät
● En hemkatalog i skolans nät där du har möjlighet att spara filer
● Ett mailkonto i Google: förnamn.efternamn@elev.torsas.se.
● Ett lagringsutrymme i Google Drive som du kan nå även utanför skolans nät
● Utskriftsmöjligheter
Med datorkontot följer ett ansvar att följa de regler som framgår av detta dokument:
● Vid all kommunikation och publicering av material på nätet gäller svensk lagstiftning beträffande
förtal, hot, kränkningar, hets mot folkgrupp och intrång på annans konto eller servrar.
● Skolans datorer får endast användas med befintlig programvara, d.v.s. det är inte tillåtet att
installera, program/applikationer/plugins.
● Datorerna får inte utsättas för sabotage/skadegörelse.
● Onlinespel är förbjudna i skolans nät även under rast.
● Du får endast skriva ut det du behöver för att göra ditt skolarbete.
● Mat, snacks och dryck får inte medföras till utrymmen med datorer.
● Alla användare ska respektera upphovsrätten och ha ett källkritiskt förhållningssätt till material
från Internet.
Alla aktiviteter på skolans datorer/användare loggas och kan spåras. Den som bryter mot dessa regler blir
avstängd från skolans datorer under en viss tid. Dessutom är den som, medvetet eller av oaktsamhet,
förstört datormateriel ersättningsskyldig för kostnaderna som uppkommit.
Kryssa nedan, skriv under och lämna till din mentor/lärare:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Vi (elev och målsman) har tagit del av ovanstående information gällande skolans regler för
datoranvändning läsåret 2015/2016.
Ibland fotograferas elever i undervisningen t ex när det är friluftsdagar, musikuppspelningar, temaarbeten
och avslutningar. I vissa fall publiceras också bilderna på Torsås kommuns hemsida under
bildningsförvaltningen: www.torsas.se eller andra pedagogiska forum.
Jag som målsman, ger mitt medgivande _____ / ger inte mitt medgivande _____ till publicering
enligt ovan.

Elevens namn:

Klass:

______________________________________ _____________________________________
Målsmans underskrift

Elevens underskrift

