
 

   Banérskolan 

Etikregler för användande av datorer och 
nätverk för elever  

Banérskolan tillhandahåller datorer, nätverk och uppkoppling mot internet. För att få använda skolans             
datorer och nätverk måste du acceptera följande regler. Enligt Banérskolans policy är det förbjudet att               
använda skolans datorer och/eller nätverk för att:  

● förolämpa, förtala eller på annat sätt orsaka problem för personer, verksamheter/organisationer 
eller företag via internet  
● försöka få tillgång till nätverksresurser och information man inte har behörighet till  
● göra massutskick som belastar nätverket  
● medverka till att sprida virus eller annan skadlig kod  
● försöka manipulera eller förstöra information  
● försöka dölja sin användaridentitet (utom när det är uttryckligen tillåtet)  
● spela datorspel och titta eller lyssna någon form av media under lektionstid (utom när det är 
uttryckligen tillåtet)  

Alla elever är skyldiga att respektera dessa regler. Skolan tillhandahåller personliga konton för varje 
elev. Kontot får endast användas i skolarbetet och inte disponeras av andra. Du är personligen 
ansvarig för den aktivitet som utförs via ditt konto i skolans nätverk och på internet, vare sig 
du använder skolans datorer/enheter eller egen som t ex din mobil.  
Du tar t ex ansvar för att inte:  

● kränka andra personer, levande eller döda  
● hetsa mot folkgrupp  
● sprida straffbar skildring i såväl text och bild som ljud  
● kränka upphovsrättsliga lagar  
● bryta mot eventuell tystnadsplikt  
● göra egna ingrepp i skolans nätverk genom att manipulera hårdvara eller mjukvara  
● diskriminera någon (se även diskrimineringslagens definition av diskriminering)  
● sprida annonser för produkter, tjänster eller annat (utom när det är uttryckligen tillåtet)  
● besöka pornografiska hemsidor, ladda ner eller sprida pornografi  
● besöka hemsidor som uppmuntrar till illegala aktiviteter  

Du har ansvaret att informera dig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra att du                
blir ersättningsskyldig, skadeståndsskyldig eller dömd i domstol och innebära förlust av behörigheten            
att använda skolans datorer och nätverk.  
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   Banérskolan 

Avtal  

Elev  

Jag har läst igenom Banérskolans etikregler och förstår innehållet och lovar att följa de regler som gäller. Att 
bryta mot reglerna är oetiskt och kan innebära en olaglig handling. Bryter jag mot reglerna kan mina 
rättigheter, till ett konto och behörigheten att använda skolans datorer och nätverk, sägas upp.  

_________________________________ ______________ _______________ 
Namnteckning Datum Klass  

_________________________________ __________________ 
Namnförtydligande  Personnummer  
 
 

 
Vårdnadshavare  

Som vårdnadshavare har jag läst igenom Banérskolans etikregler och diskuterat dessa tillsammans med 
mitt barn. Jag förstår att skolans nätverk endast används i utbildningssyfte, att lärare och personal inte till 
alla delar kan kontrollera all information som förmedlas genom nätverket.  

Jag är även införstådd med att regelöverträdelse av skolans etikregler i samtliga fall medför uppsägning av 
elevens konto och behörighet att använda skolans datorer och nätverk och i vissa fall kan medföra 
ersättningsskyldighet och/eller polisanmälan om brottsmisstanke.  

____________________________________ _____________  
Namnteckning  Datum  

____________________________________  
Namnförtydligande  
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