IT-regler och användning av IT-utrustning för elever
Fryxellska skolan erbjuder elever och personal möjligheter att använda skolans IT-system
och de program som finns installerade för att genomföra sin undervisning, studier och
arbete. Elever och personal kan lagra dokument på skolans server, har tillgång till
bredbandsuppkoppling till internet, skriva ut dokument. Varje anställd på Fryx har tillgång
till en e-postadress. Det innebär att alla på Fryxellska skolan har goda möjligheter till
informationssökning, tillgång till andra IT-tjänster och personal kan kommunicera på ett sätt
som krävs i dagens undervisning och arbetssätt.
Du kan:
• Söka information på Internet för dina studier
• Använda program installerade av Fryx IT-tekniker eller Invid
• Spara dokument och filer digitalt som är relaterat till studierna i en personlig eller
gemensam mapp på skolans server
• Skriva ut dokument och filer för dina studier
Det är inte tillåtet att:
• Ladda ner och/eller installera program, varken till dator eller mapp på Fryx server
• Ändra inställningar på datorn
• Ladda ner eller använda upphovsrättsskyddat material t ex MP3-filer, bilder mm
• Besöka hemsidor eller ladda ner filer med pornografiskt innehåll eller som på annat
sätt strider mot svensk lagstiftning
• Kopiera program från skolans datorer
•
Du får inte använda Fryxellska skolans IT-system i kommersiellt syfte
• Låta någon annan använda ditt användarnamn och lösenord
• Trakassera, kränka eller förnedra någon via e-post, chat, forum, hemsidor eller på
något annat sätt via skolans IT-system
• Lämna en dator utan att logga ut
• Medvetet sprida virus
Om du i något fall är osäker på vad du får göra, kontakta IT-ansvarig eller IT-tekniker.
Fryxellska skolan har rätt att ta del av det som eleven har sparat i skolans IT-system för att
kontrollera att inget lagbrott har begåtts och att eleven har följt innehållet i detta dokument.
Utrustningen skall användas med största försiktighet för att minimera risken för skada på
utrustningen. Om utrustningen skadas på grund av oaktsamt användande har Fryxellska
skolan rätt att kräva ersättning.
Lösenordet
Du ska hålla ditt lösenord hemligt och skall snarast tala om för läraren, klassföreståndaren,
IT-ansvarig eller IT-tekniker om någon fått reda på lösenordet eller om du misstänker att
någon använt ditt lösenord. Lösenordet ändras några gånger per termin.
Vad händer?
Om du inte följer reglerna kan det leda till avstängning från all IT-användning under en
månad. Om det upprepas en eller flera gånger kan det leda till total avstängning för resten
av skoltiden på Fryxellska. Misstanke om lagbrott polisanmäles!
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Publicering av bilder på Internet
På Fryxellska skolan händer det mycket som vi vill visa för andra, t ex konserter, shower,
historiska rollspel mm. Ett sätt att synas är att publicera bilder på Internet. Fryxellska skolan
värnar om våra elevers personliga integritet. Vi följer personuppgiftslagen (PuL) och
Datainspektionens rekommendationer. På Fryx hemsida kan bilder på elever förekomma i
journalistiska och konstnärliga sammanhang. Individuella foton undviks och elevers
fullständiga namn, adress eller e-postadress publiceras inte. Om vi i något sammanhang anser
att vi vill publicera sådana uppgifter kontaktas målsman i förväg.
Om ni tycker att någon bild bryter mot reglerna eller om ni vill att vi tar bort en bild av någon
annan anledning, ber vi er kontakta oss snarast, så tar vi självklart bort bilden.
Läs mer om PuL och Datainspektionens rekommendationer på:
http://www.diu.se/nr3-01/nr3-01.asp?artikel=s14
http://www.datainspektionen.se
http://www.pul.nu
Vänligen,

Fredrik Spindler
IT-tekniker
Telefon: 021-103900
E-post: fredrik.spindler@fryx.se
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Hela denna sida lämnas till berörd klassföreståndare

Godkännande av publicering av bilder på Fryxellska skolan
 Ja, härmed ger jag mitt samtycke att bilder/filmer som tagits av Fryxellska skolan på
mitt/mina barn i Fryxellska skolans verksamhet, får användas för publicering på hemsida,
broschyrer, artiklar och andra trycksaker som berör Fryxellska skolan. Bilderna får enbart
användas i ovanstående syfte och ej överlåtas till annat ändamål utan målsmans underskrift.
 Nej, jag ger inte mitt samtycke till att bilder/filmer på mitt/mina barn publiceras på Fryxellska
skolans hemsida, broschyrer, artiklar och andra trycksaker som berör Fryxellska skolan.
Elevens namn:___________________________________ Klass:________________
Målsmans underskrift: ………………………………………………
Namnförtydligande: ………………………………………………....
Västerås datum …………….. 20…….
Klipp ej av

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Godkännande av IT-regler och handhavande av IT-utrustning för elever
Vi har tagit del av Fryxellska skolans dokument ”IT-regler och handhavande av IT-utrustning
för elever” och ”Publicering av bilder på Internet” och tänker följa dem.
Elevens namn:___________________________________ Klass:________________
Elevens underskrift: ………………………………………………….
Namnförtydligande: …………………………………………….…..

Målsmans underskrift: ………………………………………………
Namnförtydligande: ………………………………………………....

Västerås datum …………….. 20…….
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