Regler för Borås Stads skolors IKT-miljö
I Borås Stads skolor finns en miljö för informations- och kommunikationsteknik (IKT)
avsedd för skolarbete. Som elev erbjuds du ett personligt digitalt verktyg under
studietiden och har tillgång till internet. Du ansvarar för att känna till och följa
reglerna i detta dokument. Reglerna gäller för all verksamhet inom Borås Stads skolor.
Eget ansvar och nolltolerans mot kränkande behandling
Alla användare registreras i datanätet och lagras i en databas. Som användare
representerar du din skola och din kommun. Du ska därför alltid uppträda under eget
namn. Du har skyldighet att använda IKT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. 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. Mobbing/kränkande behandling eller någon form
av personangrepp i exempelvis sociala medier är aldrig tillåtet.
Vid användning av internet ska alla former av upphovsrätt respekteras vilket innebär
att det inte är fritt att hämta och använda upphovsskyddat materiel från nätet.
Personligt konto
Om du tilldelats rätten att använda personliga konton för exempelvis skolans e-post
eller Borås Stads lärplattform PingPong, ansvarar du för att skydda ditt lösenord och
inte lämna ut det till någon annan. Du har också ett personligt ansvar för innehållet i,
och användandet av dina konton. Alla användare ska alltid logga ut efter avslutat
arbete. Ingen känslig information, det vill säga sådant som kan medföra skada för
enskild person, får behandlas via e-post eller på någon av skolans digitala tjänster.
Personligt digitalt verktyg
Om du tilldelats rätten att disponera ett personligt digitalt verktyg ansvarar du för att
verktyget hanteras varsamt och förvaras på en säker plats. Elever med ansvar för ett
personligt digitalt verktyg skall alltid ta med det hem efter skoldagens slut. I de fall du
vill göra programinstallationer i datorn är du skyldig att försäkra dig om att giltiga
licenser finns.
Olagliga aktiviteter
Borås skolors IKT-miljö får inte användas för olagliga aktiviteter. Skadegörelse,
försök till intrång, massutskick, avsiktlig spridning av virus eller så kallade ”password
crackers”, nedladdning och installation av piratprogramvaror eller annan handling
som skadar IKT-miljön betraktas som missbruk och kan leda till avstängning och
polisanmälan.
All datatrafik loggas. Vid misstanke om överträdelse eller brottslig handling, beslutar
förvaltningschef eller ställföreträdande förvaltningschef i samråd med ansvarig på ITavdelningen hur ärendet ska hanteras. Om elever bryter mot gällande lagar och regler
kan det leda till polisanmälan, skadeståndsansvar och straff. Vid uppmaning ska elever
låta behörig skolpersonal granska det digitala verktygets innehåll. Var och en ska vara
medveten om att detta kan innebära att innehållet i personligt konto och e-post kan
kontrolleras och läsas.
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