IKT-reglement for Fauskeskolen
IKT har blitt et viktig verktøy i skolen og omfatter en stadig økende mengde og
variasjon i utstyr. Skolene ønsker å legge til rette for en mest mulig trygg og
læringsfremmende bruk, der utstyret skal være tilgjengelig, av god kvalitet og
fungere hensiktsmessig.
Alle elever får sin egen identitet gjennom en FEIDE-konto.
FEIDE gir eleven kun én konto for å identifisere seg i nettverk, i pedagogiske programmer og i
forbindelse med avvikling av prøver/tester.
FEIDE skal være med å sikre personvernet, og gjøre bruk av data både trygt og enkelt i
skolehverdagen.
Bruk av IKT medfører et ansvar for både skole, elev og hjemmet, og Fauske kommune har laget noen
enkle kjøreregler som hver enkelt elev (gjelder ungdomsskoleelever) og foresatte må sette seg inn i,
og underskrive.
Reglementets formål
• Gjelder for alle elever i grunnskolen.
• Skal si noe om hva som er akseptert bruk, og hva som ikke er det.
• Skal være med å beskytte brukere og fremme god læring.
Reglementets gjelder for
• Kommunes IKT-utstyr og programmer som disponeres ved skolene.
• Bruk av privat IKT-utstyr og programmer som brukes i kommunens skoler og datanett.
• Publisering av innhold, og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr i
kommunens nett.
• Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvar, men atferd som har
tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.
Elevens rettigheter
• Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i
henhold til Kunnskapsløftet/Fagfornyelsen.
• Eleven har rett på tilgang til IKT-utstyr i undervisningen og en personlig brukertilgang via FEIDE.
• Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen
og nasjonale prøver.
• Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor
dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
• Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette
gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.
Elevens plikter
• Elever plikter til å følge skolens rutiner, pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
• IKT-utstyret som er kommunens eiendom skal behandles varsomt.
Hærverk/Ødeleggelse og mishandling av PC er å betrakte som hærverk på skolens eiendom, og
brukeren/foresatte er erstatningspliktig.
• IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
• I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun
brukes etter avtale med skolen.
• Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med lærer/skolen.
• Publisering av innhold på nett, og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr, skal på ingen
måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger
ut enkeltpersoner eller -grupper.

•

Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens
IKT-utstyr.
• Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven.
• Elever skal ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
• Eleven plikter å respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd
som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.
• Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
Bruksregler
• Det utstyr skolen gjør tilgjengelig for eleven er kommunens eiendom og skal ikke lånes ut til
andre.
• Det er ikke tillatt å gjøre endringer på lånt utstyr uten skolens tillatelse.
• Nettbrett skal være beskyttet med deksel både på skole og ved hjemlån.
• Ved hjemlån skal utstyret returneres ladet eller settes på ladding ved skoledagens begynnelse.
Inngrep og sanksjoner
• Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen.
• Skolen vil gripe inn overfor elever som ved bruk av nettet mobber eller trakasserer lærere eller
andre elever.
• Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
• Private PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å
avdekke forsøk på juks.
• Foresatte kan bli gjort erstatningsansvarlig ved alvorlige brudd på regelverk som medfører skade
på utstyr.
• All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget.
• Alvorlige brudd på reglement, og brudd på norsk lov, kan medføre politianmeldelse.
Ansvarsfraskrivelse
• Fauske kommune er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold
utenfor kommunens kontroll.
• Kommunen tar ikke ansvar for, eller har forsikring som dekker utstyr som eleven bringer med
etter eget initiativ til skolen.
Utlån av bærbar pc fra skolen for ungdomstrinnet
• Elev får benytte en pc som er skolens eiendom, men som brukes av kun en elev
• Vedlagte låneavtale må leses og signeres av både elev og foresatte før pc utleveres

Underskrift
Dette IKT-reglement skal underskrives av foresatte, og returneres til skolen innen 15.09.20
I tillegg skal alle elever i ungdomsskolen selv underskrive for at regelverket er gjort kjent.
______________________________
Sted og dato:

___
Klassetrinn

Skole

_______________________________________________________________
Elev (underskrives kun av elever i ungdomsskolen)
________________________________________________________________
Foresatte (underskrives av foresatte for elever i både barne- og ungdomsskole)

IKT-ansvarlig Fauske kommune

LÅNEAVTALE/BRUKSAVTALE PC - VESTMYRA SKOLE
Denne avtalen er en spesifisering av § 4h og § 6 i Fauske kommunes ordensreglement:

1. PC er skolens eiendom. Eleven låner PC-en av skolen.
2. PC-en skal hovedsakelig brukes på skolen, men kan tas med hjem for å jobbe med
skolerelaterte oppgaver etter avtale med lærer.
3. Maskinen skal leveres inn ved hvert års skoleslutt. Da skal maskinen resettes.
4. Eleven må rette seg etter de påbud læreren gir i forhold til når maskinen skal brukes.
5. Eleven må ha maskinen tilgjengelig hver dag, oppladet og klar til bruk. Bruke ladeskapet
6. Det er ikke lov til å «låne bort» passord til medelev.
7. All data knytt til skolearbeid skal lagres på elevens eget område på OneDrive. Data som er
lagret på PC-en blir slettet ved resetting.
8. Digitale læringsmedium er skolemateriell. Det vil si at innholdet skal være tilgjengelig for
evaluering og kontroll
9. Skade eller unormale meldinger på maskinen skal meldes så fort som mulig til lærer eller IKTansvarlig.
10. Ved åpenbart hærverk eller misbruk, vil skolen kunne kreve erstatning etter
skadeerstatningsloven §1-2 og det kommunale ordensreglementet § 9 avgrenset til 5000,kroner.
11. Det er ikke lov til å mobbe, sjikanere, henge ut eller legge ut bilde av andre elever på
internett.
12. PC-en er et læremiddel og skal ikke brukes til å oppsøke sider med støtende innhold som for
eksempel vold, rasisme eller pornografi.
13. Det er ikke lov å gå inn på eksterne nettsider for å unngå vår brannmur.
14. PC-en kan til enhver tid hentes inn til kontroll dersom skolen mistenker at den er brukt i strid
med disse reglene og ordensreglene på skolen.
15. Brudd på disse reglene vil kunne føre til at maskinen blir inndratt. Videre er disse reglene en
del av ordensreglene på skolen. Brudd på reglene vil telle med når orden- og atferdskarakter
blir satt.

Sted/ Dato: ………………………………………..

Elev: ………………………………………………………………..

Foresatt: …………………………………………………………..

Klasse: …………………………….

