Internettjänster i skolan - riktlinjer för
användning
Antagna av kommunstyrelsen den 11 december 2001.
Följande riktlinjer vänder sig till elever och omfattar kommunövergripande regler för
användning av Internet, Intranät, E-post och Chat i skolan. De regler som gäller i samhället i
övrigt gäller också användningen av Internet. Brottsbalken, Lagen om upphovsrätt samt
personuppgiftslagen är exempel på lagar som i kombination med dessa riktlinjer utgör
regelverk för hur Internet och Internetrelaterade tjänster inte får användas.
Förutom gällande regelverk finns också etikettsregler, så kallad nätikett, som beskriver hur
man uppför sig och vad som menas med god ton i sin kommunikation med andra. Här ingår
ett allmänt hänsynsfullt uppträdande och att man följer gällande rekommendationer för
användning av Internets olika tjänster. Till de allmänna etikettsreglerna hör bl.a.:
• att man använder ett vårdat språk
• att man undviker ironiska eller sarkastiska uttryck
• att man undviker offensiva, stötande och provokativa uttalanden.
• att man visar respekt för andra såväl på det lokala nätet som ute på Internet.
• att man avstår från personangrepp. Om man blir utsatt för personangrepp i någon form
försöker man svara på ett hövligt och genomtänkt sätt. Meddela gärna händelsen till
lärarna.

Nedladdning av filer från Internet
Från Internet är det möjligt att ladda ner många olika typer av filer. Vid nedladdning av filer
föreligger alltid en risk att filerna är infekterade med virus eller andra typer av oönskad
programkod. Vidare innebär nedladdning av filer att stor del av bandbredden tas i anspråk
vilket kan leda till att kapacitetsbrist med driftstörningar som följd. Mot denna bakgrund är
nedladdning av filer från Internet enbart tillåten om det sker som en del av undervisningen.

E-post
Som en del i utbildningen ges alla elever tillgång till ett E-postkonto. Detta konto är primärt
till för elevens skolverksamhet. Annan användning av e-postkontot är enbart tillåten då den
inte påverkar undervisningen negativt, inte står i strid med gällande lagstiftning eller andra
regler meddelade av Örebro kommun.
Regler vid användning av e-post:
• E-postkontot är personligt. Användarnamn och lösenord får ej överlåtas eller användas
av annan person. Kontoinnehavaren är alltid ansvarig för den e-post som skickas från
kontot.
• Använd lösenord av god kvalitet och byt det regelbundet.
• Det är under inga omständigheter tillåtet att uppträda under annat eller annans namn
då e-postsystemet används.
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Alla e-postanvändare ska hålla sig informerade om riskerna med datavirus. Hantera
externa dokument och filer med försiktighet och använd de hjälpmedel som finns för
att skydda den egna datorn mot virus. Dokument som misstänks vara smittade av virus
ska ej öppnas utan ska omgående tas bort ur systemet. Kontakta ansvarig personal.
Om hotelsebrev eller annan kränkande material kommer till brevlådan skall det sparas,
det finns möjlighet att spåra avsändaren. Kontakta ansvarig personal.
Kontoinnehavaren är skyldig att löpande ta bort inaktuella meddelanden från sin
inkorg.
E-postkontonas innehåll är personligt. Föreligger misstanke om brott kan dock
kontroll av e-postkonton förekomma.
Ett e-post meddelande kan skickas till eller läsas av fel adressat, var därför noggrann
när e-posten adresseras.

Det är viktigt att påpeka att skolan har ett stort ansvar för att skydda, framför allt yngre elever,
så att dessa inte utsätts för kränkande e-post.

Chatt och diskussionsgrupper
Chattjänster och diskussionsgrupper kan med fördel användas i undervisningen, det är dock
inte tillåtet att på egen hand installera egen chattprogramvara i någon av skolans datorer.
Chattjänster och diskussionsgrupper är tyvärr förknippade med problem. Ett skäl till att
chattjänster blivit så populärt bland ungdomar är att det ger en möjlighet att använda
smeknamn när man uppträder i chatten. Detta innebär att användaren aldrig kan vara helt
säker på vem man kommunicerar med. Därför är det viktigt att vidta försiktighet och:
• att alltid tänka på att det är människor bakom datorerna!
• att aldrig lämna ut sitt telefonnummer eller hemadress på nätet!
• att aldrig träffa en chattkompis ensam!
• att aldrig finna sig i att bli förolämpad eller utsatt för snuskiga förslag!
• att alltid anmäla missbruk av nätet!

