
 

 

 

  
Datum: 2019-04-04 

              

                  Komplement- 2 till IT-policy på Litorina Folkhögskola 

                       Fastställt på Litorinas styrelse möte 2019-04-04 

    Tekniska och etiska regler gällande datoranvändning 

 Du får använda endast din egen inloggning som du får av IT ansvarig efter att ha skrivit under de här 
reglerna. Att använda andras inloggning är inte tillåtet. 
 

 Var noga med att inte tappa bort dina inloggningsuppgifter. Tappar du bort dessa återställer vi dem endast 
en gång per termin. 
 
 

 Håll tider: Lektioner och självständigt arbete med läxor kommer på första plats. Avsluta alltid arbetet vid 
datorn 5-10 minuter innan nästa lektion börjar. 
 

 Använd ett vårdat språk på Internet: du företräder inte bara dig själv utan också Litorina folkhögskola och 
även Sverige. Ingen form av kränkning får förekomma. 
 
 

 Det är inte tillåtet att nyttja olagligt eller stötande material som t ex piratkopior, pornografi, sidor med 
nazistisk eller annat diskriminerande innehåll. 
 

 Vill du att datorns grundinställningar ändras, be IT- ansvarig att göra detta. Det är inte tillåtet att göra det 
själv. 
 
 

 I datorsalen får man endast använda skolans program som är installerade på datorerna. Behöver du något 
speciellt program för att göra någon uppgift, be IT-ansvarig om hjälp. 
 

 Du får inte kopiera skolans program vars licens inte tillåter fri kopiering. 
 
 

 Var sparsam med pappersutskrifter. Privata Utskrifter är inte tillåtna. Behöver du en utskrift i färg, be IT-
ansvarig om hjälp. 
 

 Tuggummi, mat och dryck får inte medtas in i datorsalen. 
 
 

 Vill du spela upp ljud på datorn, får du göra det endast i hörlurar. 
 

 Respektera andras rätt till arbetsro. 
 
 

 Allt utlånat material såsom kablar, hörlurar, surfplattor, laptoper osv ska lämnas tillbaka till IT-ansvarig. 
 

 Vid brott mot ovanstående regler blir man avstängd från skolnätet i en månad först och permanent vid 
återkommande regelbrott. 

 
 

  Jag är införstådd med ovannämnda regler och godkänner dem. 

 
  Datum                            Namnförtydligande och underskrift 

_______________________                            _____________________________ 

 

  


