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 Barn- och utbildningsförvaltningen   
    

 

Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 65, 590 10 BOXHOLM 

Besöksadress: Skolgatan 1  Telefon: 0142-895 75  Fax: 0142-896 01 

E-post: kommun@boxholm.se  Hemsida: www.boxholm.se  Organisationsnr: 212000-0407 

 
 
 

Försäkran gällande användarkonto och e-postkonto i Boxholms 
kommuns utbildningsnät 
 
 
 
Upprättat för_________________________________________________________ 
 
Försäkran är giltig från den tidpunkt när kontot och e-posten aktiveras, och upphör senast 
när du slutar din utbildning vid barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Tillgång ges till ett personligt användarkonto och en egen elektronisk postadress (e-post) 
med möjlighet att även spara dina dokument. Du får då möjlighet att arbeta med skolans 
datorer för att bland annat skriva, rita, använda skolprogram, skicka och ta emot e-post 
samt använda Internet. Ditt namn och e-post-adress publiceras i nätets interna adressbok. 
 
Värderingar och regler 
Samhällets och skolans regler gäller all verksamhet i skolan och omfattar också arbetet 
med skolans datorer och Internet. Det innebär att du som användare inte får använda 
datorer eller annan utrustning på ett sätt som bryter mot skolans regler och värderingar. 
Det får inte heller vara olagligt, såra eller kränka andra människor.  
 
Du får t ex inte försöka komma över någon annans lösenord och använda den personens 
konto. Du får inte medvetet sprida virus eller försöka komma åt information som du inte 
har rätt till. Du får inte heller sprida bilder eller texter som är sårande eller stötande. 
 
För att du inte ska behöva vara osäker på vad det är som gäller, är det de vuxna i skolan 
som avgör vad som är rätt eller fel. 
 
Lösenord och säkerhet 
Det är viktigt att du håller reda på ditt lösenord och du ska omedelbart anmäla till skolans 
IT-strateg Göran Nordell om du tror att någon annan fått reda på och använder ditt konto 
eller din e-post. Det är viktigt att följa de anvisningar som finns när det gäller hur du ska 
hantera USB-minnen eller liknande och filer för att undvika att virus och andra skadliga 
program kommer in i nätet. Det gäller till exempel det du hittar på Internet eller får via e-
post. 
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Ansvar och rättigheter 
Du är själv ansvarig för det du gör och det som du sparar på datorn, användarkonto och 
din e-post. Du måste se till att stänga ner din e-post (logga ut) efter varje 
användningstillfälle. 
 
Vid misstanke om kränkning eller annat som strider mot kommunens policy eller skolans 
regler kan Boxholms kommun komma att utföra slumpmässiga kontroller av datorer och 
e-post, för att kontrollera vad du sparar eller använder e-post och Internet till. System-
administratören har rätt att genomföra övervakning, filtrering, analysering och loggning 
av e-post och sparat material. 
 
Om du inte följer de regler som finns kan rätten att använda skolans datorer och nätverk 
upphöra. 
 
Med denna försäkran lovar du att följa de regler och anvisningar som finns. 
 
 
 
Jag har tillsammans med målsman tagit del av ovanstående, vilket jag bekräftar  
genom att skriva på försäkran och lämna in det till min mentor/klasslärare. 
 
 
Datum________________________ 
 
 
_________________________________________ 
Elevens namn 
 
_________________________________________ 
Elevens underskrift 
 
 
_________________________________________ 
Målsmans namn 
 
_________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
 
 
 


