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Barn- och ungdomsnämnden

Regler och riktlinjer för användande av datorutrustning
Inledning
Informations- och Kommunikations Tekniken (IKT) ökar
utbudet av information och kommunikation i skolorna. Detta skapar nya
möjligheter till lärande men kräver också ett nytt förhållningssätt hos
eleverna. Viktigt är därför att det förs ständiga samtal och diskussioner
på skolorna kring detta. Ett samtal där hela skolan och även Ni föräldrar
bör delta.
I grunden handlar det om respekt för andra människor och om att kunna
sortera, sovra och
värdera information, dvs. mediakunskap. Skolan måste kunna utveckla
och förstärka
dessa egenskaper hos eleverna - egenskaper som kanske blir det
viktigaste verktyget som
eleven bär med sig genom och ut ur skolan och in i framtiden.
Lagstiftning
De lagar som gäller i samhället gäller också vid användande av IKT tex
Internet och e-post.
Brottsbalken, lagen om upphovsrätt och personuppgiftslagen är
exempel på lagar som innebär förbud mot:
• kränkning av andra människor, såväl nu levande som döda
• hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografi och olaga
våldsskildring
• rasistisk propaganda
• kränkning av andras upphovsrätt, fotorätt, varumärkesrätt mm
• intrång i den personliga integriteten.
Enligt svensk lagstiftning kan brott mot dessa lagar leda till
polisanmälan och åtal.
Användning
Datoranvändningen inom Landskrona kommun regleras av ett
policydokument som är antaget av kommunstyrelsen .
Undervisningsdatorer är avsedda att användas:
• för aktiviteter kopplade till undervisningen
• som redskap för att utföra skolarbete
• för att lösa uppgifter som ingår i studierna
• för att söka och lägga ut information knuten till undervisningen
• till färdighetsträning för att höja kunnande och kompetens
Ovanstående aktiviteter går före all annan användning av datorer
och nätverk.
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Vi sammanfattar
Det är inte tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•

sprida kränkande information
sprida upphovsrättsligt skyddade verk och pornografi
förnedra och förolämpa andra människor
göra intrång i datasystemet eller manipulera mjuk- eller hårdvara
medvetet sprida datavirus, förstöra eller radera nödvändiga filer
besöka sidor med rasistiskt eller pornografiskt innehåll
installera program på datorn utan skolledningens tillstånd

Några enkla förhållningsregler sammansatta av Skolverket vid
Internetanvändning:
Använd ett vårdat språk!
Tänk på att det finns människor bakom datorerna!
Lämna inte ut ditt telefonnummer eller din hemadress på nätet!
Träffa aldrig någon ensam som du enbart haft kontakt med via
datorn!
• Finn dig inte i förolämpningar eller snuskiga förslag!
• Anmäl missbruk av nätet till ansvarig personal!
• Var försiktig med att öppna/installera e-post, filer eller program
med okänt innehåll!
•
•
•
•
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Jag har tagit del av och lovar att följa ” 5egler och riktlinjer för
användande av datorutrustning ”.
Jag är också medveten om att brott mot dessa regler och riktlinjer kan
medföra någon form av påföljd.
Elev:
Namn (textat):
_____________________________________________Klass:____________
Födelsedatum:____________________
Datum:________________
Underskrift:___________________________________________

Förälder/vårdnadshavare:
Namn (textat):________________________________________________
Tel:___________
Datum:________________
Underskrift:___________________________________________

Utbildningsförvaltningen

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen
Den personuppgiftsansvariga är utbildningsnämnden som du når genom Landskrona
stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga din ansökan. De uppgifter vi
behöver är födelsedatum, namn, klass, namn på vårdnadshavare, telefon. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning.
Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av
offentlighetsprincipen.
Vi lagrar dina uppgifter så länge vi behöver dem för att kunna hantera ärendet.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har
också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i
strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av
eller invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan vi inte
behandla din ansökan.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter

