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Allmänna regler för användning av skoldatorer
Ystads kommun tillhandahåller en IT-miljö avsedd för lärande. Datorutrustningen på skolan ska ses
som arbetsredskap och är kommunens egendom. För att få använda datorerna måste du förbinda dig
att följa nedanstående regler. Om du inte följer dessa regler kommer du att stängas av från
datoranvändning under viss tid beroende av regelbrottets omfattning.
Etiska förhållningsregler
Du representerar din skola och din kommun och skall därför alltid uppträda under eget namn. Det är
din skyldighet att använda IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens
värdegrund gäller som norm. Detta innebär att du skall respektera alla människors lika värde, använda
ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.
Vid användning av internet skall du respektera alla former av upphovsrätt, t.ex. när du hämtar och
använder text, bild- eller ljudmateriel. Du får inte heller obehörigt beställa kommersiella varor och
tjänster på nätet, sprida personuppgifter eller publicera bilder på andra elever utan godkännande.
Varje användare ansvarar för sina besök på hemsidor, sociala medier eller motsvarande, respektive
innehåll i brev som skickas via e-post. Det är inte tillåtet att besöka eller använda sidor med brottsligt,
rasistiskt, pornograﬁskt, våldsbetonat och/eller stötande eller kränkande innehåll. Det är inte heller
tillåtet att ladda ner och sprida sådant material.
Ingen känslig information, dvs. sådant som kan medföra skada för enskild person, får behandlas i
Vklass eller i Google Apps.
Läs gärna foldern ”Smart, Schysst, Säker - online/oﬄine” som ﬁnns att hämta på:
ystad.se/sss
Hantering och konsekvenser
Du ansvarar för att skydda dina användaruppgifter och inte lämna ut dem till någon annan. Du har
också ett personligt ansvar för innehållet i, och användandet av dina konton. Du får inte försöka ta reda
på eller använda någon annans användaruppgifter.
Brott mot Sveriges lagar är vi alltid skyldiga att polisanmäla. Fildelning, skadegörelse, försök till intrång,
avsiktlig spridning av virus eller så kallade ”password crackers”, nedladdning och installation av
piratprogramvaror eller annan handling som skadar IT-miljön betraktas som missbruk och kan leda till
polisanmälan, avstängning, skadeståndsansvar och straﬀ.
Kommunen förbehåller sig rätten att ta del av sk cookie-ﬁler, samt innehåll i såväl in- som utgående epost om det är nödvändigt av IT-säkerhetsskäl eller om misstanke om brott eller om överträdelse av
ovanstående regler uppstår. Beslut enligt ovan fattas när det gäller IT-säkerhetsskäl av IT-chefen efter
samråd med förvaltningschef och kommunjurist och i övrigt av rektor.
Observera att ditt mejlkonto raderas när du lämnar den kommunala grund- och gymnasieskolan.

