
 

 

Regler för Montessoriskolan Globens datanät 

 
Regler, villkor och skyldigheter 

 

Det personliga ansvaret: Det ligger på varje användare att ta reda på vad som är tillåtet. 

Huvudprincipen är att allt som inte uttalat är tillåtet kan vara förbjudet. Det ligger på ditt ansvar att ta 

reda på vad som gäller om du är det minsta tveksam. 

 

Personlig login 

 

Användandet av skolans nätverk får endast ske från din personliga login. Du har själv helt och hållet 

ansvaret för hur din login används. Samtliga användare måste uppträda under eget namn och ansvara 

för sina handlingar och åsikter. 

 

Personliga uppträdandet 

 

1) Jag förbinder mig att använda ett vårdat språk. 

2) Jag skall undvika stötande och provokativa uttalanden. Respekten för andra för mig som användare 

gäller såväl i det lokala nätverket som användare utanför detta. Personangrepp är helt oacceptabelt i 

alla former och blir jag själv utsatt för detta är jag skyldig att meddela händelsen till biträdande rektor.  

3) Det är totalt förbjudet att genom via nätet sprida information (i bild, text eller ljud) med ett innehåll 

som kan upplevas som kränkande av enskilda personer eller av grupper. 

4) Det är också totalt förbjudet att vidarebefordra personlig korrespondens utan upphovsmannens 

medgivande. En sådan handling är att betrakta som intrång i upphovsmannens privatliv. 

 

Förbud 

 

1) Det är förbjudet att manipulera hårdvara eller mjukvara som ingår i skolans datasystem. 

2) Det likaså förbjudet att medvetet förstöra eller radera andra personers filer. 

3) Det är även förbjudet att medvetet skapa eller föra vidare datavirus. 

4) Det är förbjudet att kopiera copyrightskyddad programvara eller bilder. 

5) Det är förbjudet att använda sig av andras namn utan deras tillåtelse. 

 

 

Undervisningen kommer alltid i första hand 

 

Den som arbetar med skolarbete har alltid förtur till datorn under förutsättning att eleven fått en 

körorder från respektive lärare. Detta innebär att följande aktiviteter alltid har förtur: 

1) Att lösa uppgifter som utgör del av kurs. 

2) Skriva eller renskriva uppsatser och arbeten som berör skolarbetet. 

3) Att lägga ut information på nätet av material som är knuten till undervisningen. 

4) Individuell färdighetsträning, som eventuellt komplement till ordinarie undervisning. 

 

Påföljder vid regelbrott 

 

Regelbrott mot ovanstående regler och anvisningar innebär förlust av behörighet att nyttja skolans 

datorer och system oftast under en tidsbegränsad period. Baserat på detta dokument är det upp till 

systemansvarig, lärarkollegiet eller rektor att bestämma vad som är ett regelbrott. 
 



 

 

Ansökan om tillgång till Montessoriskolans 

nätverk. 

 

 
Elev: Jag har läst igenom skolans regler för användning av skolans datorer. Jag förstår 

innehållet och lovar att följa de regler och anvisningar som givits. 

 

Förälder/Målsman: Som Förälder/Målsman har jag läst igenom ”Regler för användning av 

Montessoriskolan Globens datorer och nätverk” och diskuterat dessa regler med mitt barn. Jag 

är införstådd med att datorerna på skolan används i utbildningssyfte. Det kommer inte att vara 

möjligt för systemansvarig eller lärare att till alla delar begränsa eller kontrollera all den 

information som är olaglig, stötande, osann, pornografisk eller på annat sätt kontroversiell 

eller olämplig. Det vilar på elevens ansvar att undvika sådan information. 

 

Datum: …………….. 

 

Elevens underskrift ………………………………….. 

 

Förälder/Målsmans underskrift ………………………………… 

 

Klass …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningslapp för att komma in på 

skolans datanät 

 

 

Ditt användarnamn ……………………………  

(De två första bokstäverna i förnamnet och dito i efternamnet + siffrorna för månaden du är 

född i, t.ex bjhu03). 

 

 

Lösenord du vill använda ……………………. 

(Skall innehålla minst sex tecken sammanlagt minst en versal eller minst en liten bokstav 

samt minst en siffra).  

 


