
 
 
 
    

POLICYDOKUMENT FÖR DATOR/IT-ANVÄNDNING 
Eleverna på Wasaskolans nationella program får under utbildningstiden låna en 
studiedator eller Chromebook =CB med allriskförsäkring. Eleven med målsman måste 
teckna ett avtal innan dator/CB lämnas ut. 

• Dator/CB är leasingföretaget Ateas egendom. 
• Skolan äger rätt att när som helst häva lånet av dator/CB 
• Elev har möjlighet att använda dator/CB för privat bruk och därmed också utanför 

skolan. 
• Under lektionstid ska dator/CB endast användas för skolarbete. 
• Elev eller omyndigs elevs målsman svarar för de kostnader som uppstår vid förlust 

eller skador på dator/CB, programvaran eller den tillhörande utrustningen, som inte 
omfattas av maskingarantier eller försäkringar. 

• Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara/ 
upphovsrättsligt skyddat material kan medföra ett personligt ansvar gentemot 
licensgivare/upphovsman. 

• Användning av dator/CB får inte strida mot gällande lagstiftning, vedertagna 
demokratiska värden, god sed och goda etiska normer. Informationen ska följa 
Tingsryds Kommuns informationssäkerhetspolicy. 

• Vid eventuell stöld gör eleven en polisanmälan. 
 
Försäkringsvillkor 
Vid utlämnandet av datorn kommer ytterligare information om vad som gäller att lämnas. 
Observera att försäkringen inte gäller vid oaktsamhet. 
 
För att undvika skada på datorn/CB, tänk på följande: 

• Att alltid hålla dator/CB under uppsikt eller hålla den inlåst. 
• Att placera datorn/CB säkert i elevskåpet och att iaktta försiktighet när skåpet 

öppnas. 
• Att inte äta eller dricka vid datorn/CB. 
• Att inte lägga föremål, ex pennor, suddgummi, headset eller böcker på datorns/CB 

tangentbord. 
• Att alltid bära datorn/CB med locket stängt. 
• Att inte förvara datorn/CB tillsammans med andra föremål, t ex pennor, termosar, 

böcker etc vid transport. 
 
Datorsal 
Det finns även en datorsal på skolan där eleven kommer att få inloggningsuppgifter till. 
Lämna inte ut ditt lösenord till någon annan person. Om någon annan använder ditt 
lösenord står du ansvarig för detta. 
 
Om man inte följer skolans policy eller regler för IT-användning riskerar man att stängas 
av 14 dagar från utbildningsnätet och därmed tillgången till Internet och sitt personliga e-
postkonto. Vid upprepade överträdelser bestäms avstängningstiden av rektor. 
 
Publicering på Internet 
För att kunna göra en trevlig och levande hemsida behövs ibland text och även bild. Vi vill 
t ex kunna namnge vilka som är elevskyddsombud. Vi vill också kunna ta bilder av elever i 
skolan, men för säkerhets skull tänker vi inte sätta ut namn i bildtexter.  
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