
Elevavtale om bruk av IKT i SÅTE-skolene   

 
Gjelder bruk av datautstyr og Internett ved Stor-Elvdal ungdomsskole 
 
Reglene gjelder brukerrettigheter og oppførsel i tilknytning til bruk av datautstyr generelt, både for 
kommunens nettverk og for Internett. Reglene er laget for å beskytte dine og andres rettigheter til å bruke 
og dele nettet. I tillegg til norsk lov, bl.a. om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester og 
telekommunikasjon, gjelder følgende regler for bruk av datautstyr ved vår skole: 
 
Maskinene brukes til det undervisningen til enhver tid tilsier 

Å løse de oppgaver og prosjekter som utgjør en del av undervisningen. 

Å skrive de rapporter/innleveringer som inngår i de forskjellige fag. 

Individuell ferdighetstrening. 

Annen virksomhet (eks. chat, spill og generell "surfing") skal kun skje etter avtale med 
lærer. 

Spising og drikking ved datautstyr er forbudt. 

Utskrift kan kun foretas etter at dette er godkjent av lærer. 

Det er ikke tillatt å installere/legge inn nye programmer på maskinene. 

Oppsettet på maskinene skal ikke forandres. 
 
Du har ansvaret for ditt eget område. All lagring skal skje i din egen mappe/eget område. 

Skolen kan kontrollere innholdet av ditt eget private område ved behov. Bruker skal da bli informert. 

Det er ikke tillatt å skaffe seg urettmessig adgang til andre brukeres data. 

Nettet må ikke brukes til å fornærme eller forulempe andre brukere. 

Nettet må ikke brukes til å bryte andre brukeres rett til personvern. 

Det er ikke tillatt å søke urettmessig tilgang til ressurser på nettet ("hacking"). 

Dersom du lager egen hjemmeside, må du følge reglene for publisering av informasjon på Internett. Pressens 
"vær varsom plakat" gjelder også her. 
 
Vern om din egen identitet. Vær forsiktig med å gi opplysninger om deg selv som kan misbrukes av 
andre. 

Eget Feide-passord og e-post adresse gjennom office365 skal ikke benyttes av andre enn deg selv. 

Ikke avtal å møte noen du er blitt kjent med over nettet uten godkjenning fra foreldre/foresatte. 
 
Det er ulovlig å bryte nettenes regler for akseptabel bruk eller på andre måter medvirke til ulovlige 
handlinger. 

Informer lærerne om du oppdager ubehageligheter eller ulovligheter. 

Det er ulovlig å besøke sider som inneholder pornografi. Det er også ulovlig å formidle pornografi. 
 
Du må regne med at skolen kontrollere hva du bruker Internett til. 
Skolens bruk av office365, gratis skoletjeneste fra Microsoft, er regulert gjennom godkjent 
databehandleravtale som ivaretar norsk lovverk i forhold til elevenes personvern ol. 
Feide, er nasjonal Felles Elektronisk Identitets Forvaltning, som sikrer elevenes personvern i bruk av 
digitale ressurser. 

Det er allment akseptert at nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at dette 
skal fungere godt er det nødvendig at brukerne selv oppfører seg i henhold til allment aksepterte etiske 
standarder i sin bruk av nettet. Mange gjør dette som en selvfølge fordi de etiske standarder for bruk av 
datamaskiner i nett ikke avviker nevneverdig fra alminnelig god oppførsel andre steder i samfunnet. 
 
Overtredelse av reglene vil medføre tiltak som kan begrense adgangen til bruk av skolens datautstyr over 
kortere eller lengre perioder. Grove overtredelser vil medføre vanlig straffeforfølgning. 
 
Dato:_________________________ 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Underskrift elev          Underskrift foresatte    Underskrift kontaktlærer 


