Datakontrakt för datorer i Markaryds kommuns skolnät
Markaryds kommun har policys och riktlinjer för hur du får använda datorn i skolarbetet. Innan du
börjar använda datorn i skolan måste du och dina föräldrar skriva på ett kontrakt/avtal för att vi ska
veta att du förstått vilka riktlinjer som gäller.

Överenskommelse elevdator
Alla användare i Markaryd kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt
sätt, oavsett om man disponerar en personlig dator eller inte. Samhällets lagar och läroplanens
värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska respektera alla människors lika värde, använda
ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.
Datorer på Skolnätet får aldrig användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom
nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

Regler och anvisningar för Markaryd kommuns skoldatanät
Skolans datorer och nätverk är till för skolarbete. Alla användare på Skolnätet måste uppträda
ansvarsfullt och vara rädda om utrustningen.
1. Du får bara använda ditt personliga konto. Du får inte låna ut eller medvetet avslöja
lösenordet. Det är inte tillåtet att försöka komma åt någon annans konto och lösenord. Logga
alltid ut när du arbetat färdigt.
2. Samhällets lagar gäller även på Internet. Det är inte tillåtet att på något sätt mobba andra i
chattar, e-post eller några forum.
Det är inte tillåtet att ladda ner eller använda material som sårar eller kränker någon. Du ska
använda ett vårdat språk när du chattar och skickar e-post.
3. Program, bilder och musik på Internet får inte användas hur som helst. Du får inte ladda ner
och installera spel, program eller filer som du inte har tillåtelse till. Piratkopierat material får
inte förekomma på skolans datorer.
4. Pedagogiska spel som lärare godkänner är tillåtna att spela.
5. Det är inte tillåtet att ändra eller förstöra filer och inställningar som ingår i datorsystemet på
eller utanför skolan.
6. När du gör utskrifter, gör det på ett ansvarfullt sätt.
7. Namn och bild på elever kan förekomma på kommunens hemsidor.
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Vad händer om reglerna inte följs?
Om du bryter mot reglerna kan du bli avstängd från skolans datorer, epost och nätverk under en
kortare eller längre tid.

Jag har läst igenom ovanstående och förstår vad det innebär.
…………………………………..…
Elevens personnummer
…………………………………..…
Datum och ort
…………………………………..…
Elevens namn och klass
…………………………………..…
Elevens underskrift

Jag/vi har läst igenom ovanstående och förstår vad det innebär.
Jag/vi har även diskuterat reglernas innehåll med mitt/vårt barn.
…………………………………..…
Vårdnadshavares underskrift

…………………………………..…
Vårdnadshavares underskrift

…………………….………

…………………….………

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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