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2005-10-06

Barn- och utbildningsförvaltningen

ANVÄNDARPOLICY/VILLKOR ANGÅENDE KOMMUNENS
DATORRESURSER FÖR ELEVER
Kommunstyrelsen har antagit en användarpolicy angående kommunens
datorresurser för personal (KS 2003-10-14 § 186). Kommunstyrelsen
beslutade också att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta
annan policy gällande skolelever.
1.
Allmänt
Dessa regler gäller för Boxholms kommuns data- och telenät som är i
kommunens ägo och som drivs av Boxholms kommun.
2.
Användarrätten
Eleverna i kommunens skolor ges rätt att utnyttja kommunens datorresurser för uppgifter, arbete och studier.
De angivna användningsvillkoren skall alltid följas. Användaren är
personligen ansvarig för att han/hon förstår och följer villkoren. Då
användarpolicyn avser elever, tecknas en försäkran gällande användarkonto med elev och målsman.
3.
Användarnamn och lösenord
Användaren ansvarar för vad som sker via användarnamnet. Användaren
har inte rätt att nyttja andras användarnamn eller lösenord. Användarnamn
och lösenord är personliga.
4.
Denna policy
IT-avdelningen har rätten att ändra användarvillkoren vid behov.
5.

Brott mot den interna användarpolicyn/villkoren eller
lagen, och användning i otillåtet syfte
Kommunens IT-avdelning har, om goda grunder finns, rätt att tillfälligt
hindra användarrätten. IT-avdelningen meddelar omedelbart beslutet
vidare till rektor.
Vid allvarligare eller upprepade förseelser, kan ytterligare åtgärder vidtas.
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6.
Etikregler
Boxholms kommun fördömer det som oetiskt när någon
• försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
• försöker dölja sin användaridentitet
• försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
• uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller
programvara)
• försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
• göra intrång i andras privatliv
• försöker förolämpa eller förnedra andra
• försöker sända, inhämta eller förevisa rasistiska, pornografiska,
våldsamma eller på annat sätt stötande bilder, ljud eller texter.
7.
Försäkran gällande användarkonto
För att tydliggöra och medvetandegöra gällande regler upprättas en
försäkran, med underskrift av elev och målsman.
Försäkran gäller under elevens utbildningstid vid barn- och utbildningsförvaltningen i Boxholms kommun.

Enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-21, § 33.
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