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Regler för personlig elevdator
Detta dokument handlar om regler och ansvarsfrågor för personliga elevdatorer.
Du måste läsa detta dokument för att förstå vilka krav som ställs på dig som elev.
Reglerna är till för att du ska slippa råka ut för skador på din dator eller att den
stjäls samt hur du ska bete dig på nätet.

Ansvar och hantering
● Du har själv ansvar för datorn. Du ska sköta den ordentligt och vara försiktig

med den.
● Du ska ta med din dator till skolan alla dagar utom friluftsdagar eller vid

utflykter.
● Datorn ska vara fulladdad när du kommer till skolan.
● Du får inte måla, rita, rispa eller på annat sätt permanent märka/skada datorn.
● När skoldagen är slut tar du hem datorn. Du ska ha den hemma på loven.
● När du inte sitter vid datorn måste du se till att den är på ett säkert ställe (där

skolpersonalen bestämt att den ska förvaras) eller under uppsikt (att du kan se
var den är). Den får aldrig lämnas på platser där den enkelt kan stjälas, i t.ex.
bil, båt, tält, husvagn eller omklädningsrum.

● Du ska inte äta eller dricka när du sitter vid datorn. Se till att inte ha vätska i
närheten av datorn. Spiller man vätska i datorn förstörs den.

● Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig datorn.
● När du bär med dig datorn ska den alltid förvaras i datorfodralet, med

blixtlåset stängt.
● Du ansvarar för det du sparar på datorn.
● Du får inte avinstallera förprogrammerade program på datorn, byta eller lägga

till operativsystem. De program som finns installerade på datorn har skolan
licens för.

● Du ansvarar själv för de filer (upphovsrättsligt) du lagrar på datorn eller på av
skolan anvisad plats.

● Du får inte använda datorn på så sätt att det stör din eller andras
koncentration under lektionen.

● Om personal på skolan vill se vilka program eller filer du har i datorn måste du
visa upp dem.

● Fäll ner skärmen om du ska förflytta datorn.
● Bär den aldrig i skärmen.
● Kontrollera att det inte ligger något på tangentbordet innan du fäller ner

skärmen.
● Var aktsam om andras datorer. Hjälp dina klasskompisar att undvika missöden.
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Etiska förhållningsregler för IT i skolan
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 eller kränkningar är aldrig
tillåtet.
Vid användning av internet skall du respektera alla former av upphovsrätt, t.ex. när
du hämtar och använder text-, bild-, film- och ljudmaterial.

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, om det inte kan kopplas till planerad
undervisning.
Brott mot lagar är vi alltid skyldiga att polisanmäla. Fildelning, skadegörelse,
omkodning av operativsystem, försök till intrång, massutskick, avsiktlig spridning
av skadlig kod t.ex. virus, så kallade ”password crackers”, nedladdning och
installation av piratprogramvaror eller annan handling som skadar din eller andras
datorer betraktas som missbruk och kan leda till polisanmälan och
skadeståndsansvar. Användaren ansvarar för det som lagras i datorn
Skolan kan komma att göra stickprov i klasserna. Om skolan misstänker att du
bryter mot några av skolans regler har skolan rätt att ta del av datorns innehåll
t.ex. cookie-filer, lagrade filer och surfhistorik.

Vid missbruk av förtroende
Om eleven inte följer personalens instruktioner, eller på annat sätt

o använder datorn så det stör inlärningsmiljön
o är oaktsam med datorn

har personalen rätt att upphäva avtalet om hemlån av dator. Vid upprepade
förseelser kommer en utredning att göras och vårdnadshavaren kontaktas.

Plan för missbruk av förtroende av datorlån
1. Samtal mellan klasslärare/mentor och elev.

2. Samtal mellan klasslärare/mentor, elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavaren
meddelas skriftligt.

3. Om förbättring inte skett efter punkt 2, övervägs indragning av dator för
hemlån för kortare eller längre tid, se nedan sanktionsmöjligheter.

Sanktionsmöjligheter:
1. Personlig dator för hemlån upphör under begränsad tid, upp till 2 veckor.

Eleven har under perioden tillgång till dator under lektionstid. Vårdnadshavare
underrättas.

2. Personlig dator för hemlån upphör under en längre tid, upp till en termin.
Eleven har under perioden tillgång till dator under lektionstid. Vårdnadshavare
underrättas.
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3. Förverkat rätten att låna en personlig dator för hemlån. Eleven har tillgång till
dator under lektionstid. Vårdnadshavare underrättas

Skada eller förlust
Om datorn under lånetiden skadas, blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska
eleven omedelbart anmäla det till skolan. Anmälan görs på avsedd blankett, både
elever och vårdnadshavare ska signera redogörelsen. Vid stöld ska en
polisanmälan göras och en kopia på denna ska bifogas till incidentrapporten.
Elev kan enligt skadeståndslagen bli civilrättsligt ersättningsskyldig om material
förstörs.
Om inte eleven följer instruktionerna kring användandet av datorerna har skolan
rätt att häva avtalet om hemlån.

Funktionsfel
Felanmäl på avsedd blankett och lämna till klassläraren/mentorn eller IT-ansvarig
på skolan.

Försäkring
För det fall att eleven har en hemförsäkring hänvisas till försäkringsvillkoren för
information om vilka situationer som omfattas av försäkringen vid händelse av
skada och stöld i hemmet. Notera att skolan inte ställer något krav eller önskemål
på att låntagaren tecknar en hemförsäkring utan detta är en frivillig åtgärd.

Återlämnande
Vid avslutad årskurs 9 eller när eleven lämnar grundskolan i Bromölla kommun
skall eleven överlämna datorn till berörd företrädare för skolan. Eleven skall vid
överlämnandet kunna begära ett kvitto där det anges att datorn återlämnats.

Äganderätt
Datorn är skolans egendom.


