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IT-policy  
Nösnäsgymnasiet 
Samtliga elever och lärare ska ha tillgång till en egen dator 
på Nösnäsgymnasiet. I detta ingår även att man som elev och 
lärare tilldelas användarkonto, utvald programvara samt 
tillgång till en väl fungerande nätverksanslutning. 

 

Allmänt 
Vid missbruk av lånad utrustning har skolledningen möjlighet att kräva 
att användaren lämnar tillbaka datorn, antingen tillfälligt eller 
permanent. Nösnäsgymnasiet har rätt att ta del av information som 
lagras på datorn, kontot eller nätverket. 
 
Piratkopierad eller olaglig programvara får ej installeras på datorerna 
och upphovsrätts- skyddat material, såsom exempelvis program, spel, 
musik och film som Nösnäsgymnasiet inte äger rättigheter till, eller har 
licenser för, får inte lagras på datorn eller nätverket. 
 
Material som streamas och som inte strider mot Nösnäsgymnasiets 
policy eller  
upphovsrättslagen är tillåtet  
 
Varje användare är skyldig att alltid hålla sig informerad om gällande 
regler samt att  
efterfölja eventuella ytterligare regler och anvisningar som 
Nösnäsgymnasiet utfärdar. 
 
Användning 
Datorn, kontot och nätverket skall användas som verktyg inom ramen 
för  
utbildningen. I den mån det inte inkräktar på utbildningen är 
låntagaren fri att under sin fritid utnyttja datorn för privat bruk. 
 
Kränkande och/eller stötande material som strider med svensk 
gymnasieskolas grundläggande värden och Nösnäsgymnasiets planer 
mot diskriminering och kränkande behandling, som exempelvis 
pornografi, rasism eller grova våldsskildringar får ej lagras på 
datorn/nätverket. 
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Den säkerhetsmjukvara som installerats på datorn får ej modifieras så 
datorns säkerhetsinställningar ändras eller sätts ur spel. 
 
Användning av datorn, kontot och nätverket får inte störa 
Nösnäsgymnasiets verksamhet eller strida mot svensk lagstiftning. 
Användning av datorn under lektionstid bestäms av den ansvarige 
läraren. 
 
Varje användare är själv ansvarig för sina handlingar och handlingar 
som kan härledas till  
användarens dator och/eller konto. 
 
Backup 
Nösnäsgymnasiet tar inget ansvar för förlust av information som lagrats 
lokalt i datorn. Nösnäsgymnasiet har inte heller skyldighet att 
säkerhetskopiera information som lagrats i lokalt i datorn. 
 
Regelbrott 
Regelbrott kan få olika påföljder. Beroende på hur allvarligt regelbrottet 
är kan olika sanktioner vidtas. Exempel på sanktioner är: varning, 
konfiskering av datorn, och  
avstängning från Nösnäsgymnasiet 
 
Brott mot svensk lagstiftning polisanmäls. 
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