
    

 

 
   

   
 

   

              
             

         
              

   
              

     
               

  
                 

          
                
    

                
      

               
  

                 
             

               
   

               
            

             
  

              
    

               
   

               
     

 
    
            

            
          
 

 

ÖREBRO KOMMUN 220608 

Riktlinjer för datoranvändning 

 Du har själv ansvar för datorn. Du ska sköta den ordentligt och vara 
försiktig med den. Du ska göra rent datorn minst en gång i månaden 
med en duk som är lämplig för detta. 

 Du ska ta med din dator till skolan alla dagar utom friluftsdagar eller 
vid utflykter. 

 Datorn ska vara fulladdad när du kommer till skolan och du ska alltid 
ha laddaren med dig. 

 När skoldagen är slut tar du hem datorn. Du ska ha den hemma på 
loven. 

 När du inte sitter vid datorn måste du se till att den är på ett säkert 
ställe (där skolpersonalen bestämt att den ska förvaras) eller under 
uppsikt (att du kan se var den är). Den får aldrig lämnas i bil, båt, tält, 
husvagn eller hotellrum. 

 Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig datorn. Du får inte heller be 
någon passa den åt dig. 

 När du bär med dig datorn ska den alltid vara i fodralet, stängt med 
blixtlåset. 

 Du får inte äta eller dricka när du sitter vid datorn. Se till att aldrig ha 
vätska i närheten av datorn. Spiller man vätska i datorn förstörs den. 

 Du ansvarar för att det du sparar på datorn även finns på annat ställe 
(backup, molntjänst). 

 Du får själv ladda ner program till datorn, men inte byta eller lägga till 
operativsystem. De program du laddar ner måste du ha licens för och 
de får inte störa funktionen på de program som finns i datorn från 
början. 

 Du får inte ta bort eller skada stöldmärkningen. Du får inte heller sätta 
på egna klistermärken. 

 Du får inte använda datorn på så sätt att det stör din koncentration på 
lektionernas innehåll. 

 Om personal på skolan vill se vilka program eller filer du har i datorn 
måste du visa upp dem. 

Vid missbruk av förtroende 
Om du inte följer personalens instruktioner, eller på annat sätt använder datorn 
så det stör inlärningsmiljön har personalen rätt att återta datorn. Vid upprepade 
förseelser kommer en utredning att göras av rektor, och vårdnadshavare 
kontaktas. 

Förskole- och grundskoleförvaltning 
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