Reglement for bruk av Sørum kommunes IKT-utstyr og nettverk

Disse reglene gjelder for elever i grunnskolen i Sørum kommune. Reglene sier noe om hva du som
elev kan og ikke kan gjøre med skolens IKT-utstyr. IKT-utstyr er skolens PC-er, nettbrett, Apple TV og
printere.
Når du er på skolen:
•
•
•
•
•
•

Skal du behandle PC-er og annet datautstyr pent.
Du holder passordet ditt hemmelig og logger alltid inn med ditt eget brukernavn og passord.
Du bruker skolens IKT-utstyr til skolerelaterte oppgaver.
Du er ikke på sosiale medier, chat, spill, privat e-post og generell surfing uten å ha en avtale
med læreren din.
Det er kun lov til å installere programmer som ligger tilgjengelig i Sørum kommunes "Store".
Du rydder bort PC-er og annet datautstyr når du skal spise eller drikke.

Når du bruker Internett:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal ikke mobbe andre med ord eller handlinger på Internett.
Du skal ikke publisere bilder eller andres personopplysninger uten deres tillatelse. Barn
under 15 år må ha foresattes samtykke ved publisering av slik informasjon.
Du skal ikke søke frem til, besøke, lagre, sette bokmerke ved eller skrive ut sider som
inneholder vold, terror, rasisme eller pornografi. Du skal heller ikke produsere eller publisere
slik informasjon.
Du skal ikke utføre hærverk på kommunens IKT- systemer eller nettverk.
Du skal ikke utføre handlinger som stopper eller blokkerer kommunens IKT systemer (ddos)
Du skal ikke forsøke å få tilgang til IKT-systemer eller tjenester du ikke skal ha tilgang til
(hacking)
Hva du gjør på Internett utenom skoletid er i utgangspunktet dine foresattes ansvar, men
ting du gjør som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel skolen få ansvar for.
Du skal ikke bruke Internett til å drive med handel eller spill som kan ha økonomiske følger.
Du skal undersøke og respektere opphavsretten til tekster, bilder, musikk, film eller lyd som
ligger ute på Internett eller fellesområder.

Brudd på IKT-reglement kan føre til reaksjoner i henhold til Sørum kommunes og skolens reglement
for orden og oppførsel.
Underskrift:
Underskrift er for å forstå som kvittering på at reglementet er lest og akseptert

___________________
Sted og dato

_____________________ __________________________________
Elev:

Foresatt: (dersom elev er under 14 år)

