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REGLER	  OCH	  ANVISNINGAR	  FÖR	  
SVENSKA	  SKOLANS	  IT-‐MILJÖ	  

Svenska	  skolan	  tillhandahåller	  en	  IT-‐miljö	  avsedd	  för	  skolarbete.	  Som	  användare	  representerar	  man	  sin	  
skola,	  var	  och	  en	  ska	  därför	  alltid	  uppträda	  under	  eget	  namn.	  Det	  är	  var	  och	  ens	  ansvar	  att	  ha	  kännedom	  
om	  och	  tillämpa	  innehållet	  i	  detta	  dokument.	  
	  
Det	  är	  alla	  användares	  skyldighet	  att	  använda	  IT-‐miljön	  på	  ett	  ansvarsfullt	  sätt.	  Detta	  innebär	  att	  alla	  ska	  
respektera	  alla	  människors	  lika	  värde,	  använda	  ett	  vårdat	  språk	  och	  innehåll	  samt	  värna	  om	  såväl	  sin	  	  
egen	  som	  andras	  integritet.	  Personangrepp	  är	  aldrig	  tillåtet.	  
	  
Att	  ha	  tillgång	  till	  Svenska	  skolans	  IT-‐miljö	  innebär	  tillgång	  till	  Internet.	  Vid	  bruk	  av	  Internet	  ska	  alla	  	  
former	  av	  upphovsrätt	  respekteras	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  är	  fritt	  att	  hämta	  och	  använda	  text,	  bild-‐	  	  
eller	  ljudmateriel	  från	  nätet	  utan	  tillstånd	  från	  skaparen.	  Det	  är	  heller	  inte	  tillåtet	  att	  obehörigt	  beställa	  
kommersiella	  varor	  och	  tjänster	  på	  nätet,	  att	  sprida	  personuppgifter	  eller	  publicera	  bilder	  på	  elever	  utan	  
godkännande	  från	  vårdnadshavare	  eller	  myndig	  elev.	  Undervisande	  lärare	  beslutar	  om	  tillåtna	  websidor.	  
	  
Om	  man	  tilldelats	  rätten	  att	  använda	  personliga	  konton,	  ansvarar	  användaren	  för	  att	  skydda	  sitt	  lösenord	  
och	  inte	  lämna	  ut	  det	  till	  någon	  annan.	  Användaren	  har	  också	  ett	  personligt	  ansvar	  för	  innehållet	  i,	  och	  
användandet	  av	  sina	  konton.	  Alla	  användare	  ska	  alltid	  logga	  ut	  efter	  avslutat	  arbete.	  Ingen	  känslig	  
information,	  dvs.	  sådant	  som	  kan	  medföra	  skada	  för	  enskild	  person,	  får	  behandlas	  via	  e-‐post,	  sociala	  
medier	  eller	  andra	  elektroniska	  platser.	  Det	  diskutrymme	  som	  finns	  för	  lagring	  är	  begränsat.	  
	  
Om	  man	  tilldelats	  rätten	  att	  disponera	  en	  personlig	  dator	  ansvarar	  användaren	  för	  att	  denna	  hanteras	  
varsamt	  och	  förvaras	  på	  en	  säker	  plats.	  Elever	  med	  ansvar	  för	  en	  personlig	  dator	  skall	  alltid	  ta	  med	  	  	  	  	  
datorn	  hem	  efter	  skoldagens	  slut	  eller	  förvara	  på	  skolan	  i	  avsett	  skåp.	  I	  de	  fall	  användaren	  fått	  behörighet	  
att	  göra	  programinstallationer	  i	  datorn	  är	  det	  dennes	  skyldighet	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  giltiga	  licenser	  	  
finns.	  Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  installera	  något	  annat	  operativsystem	  än	  det	  som	  tillhandahålls	  av	  skolan.	  
	  
Svenska	  skolans	  IT-‐miljö	  får	  inte	  användas	  för	  olagliga	  aktiviteter.	  Skadegörelse,	  försök	  till	  intrång,	  
massutskick,	  avsiktlig	  spridning	  av	  virus,	  nedladdning	  och	  installation	  av	  piratprogramvaror	  eller	  annan	  
handling	  som	  skadar	  IT-‐miljön	  betraktas	  som	  missbruk	  och	  kan	  leda	  till	  avstängning	  och	  polisanmälan.	  
	  
Innehavare	  av	  administratörsrättigheter	  får	  inte	  vidarebefordra	  känslig	  information	  som	  rör	  IT-‐system	  	  	  	  
och	  säkerhetsrutiner	  till	  obehörig	  person.	  Administratörer	  äger	  aldrig	  rätt	  att	  obehörigt	  läsa	  användares	  
e-‐post	  eller	  genomsöka	  innehållet	  i	  användares	  konton.	  Vid	  misstanke	  om	  överträdelse	  eller	  brottslig	  
handling,	  beslutar	  rektorn	  hur	  ärendet	  ska	  hanteras.	  Om	  elever	  eller	  personal	  bryter	  mot	  gällande	  lagar	  
och	  regler	  kan	  det	  leda	  till	  polisanmälan,	  skadeståndsansvar	  och	  straff.	  Var	  och	  en	  ska	  vara	  medveten	  om	  
att	  detta	  kan	  innebära	  att	  innehållet	  i	  personligt	  konto	  och	  e-‐post	  kan	  kontrolleras	  och	  läsas.	  
	  
Therese	  Lottini,	  Rektor.	  

	  
	  
	  

	  

Asociación Sueca de Enseñanza de Mallorca C.I.F. G-07645682 
 
C/Infanta 15 Tel  +34 971 282 350 www.svenskaskolanmallorca.com 
07014 Palma de Mallorca Fax +34 971 282 161 
info@svenskaskolanmallorca.com 


