Regler för användning av Ebersteinska gymnasiets ITresurser
För att använda datorer kopplade mot Ebersteinska gymnasiets och Norrköpings kommuns
servrar i utbildningsnätet skall du logga in på nätverket med egen identitet och eget hemligt
lösenord. Skolans dataresurser ska användas för skolrelaterat arbete. Annan användning är
enbart tillåten om den inte stör ordinarie verksamhet, inte innebär brott mot gymnasiets
dataregler eller mot gällande lagstiftning.
Datorregler
 Här gäller sunt förnuft där alla visar hänsyn mot varandra. Kontot får endast
användas av kontoinnehavaren.


Lösenordet ska innehålla mellan fem och åtta tecken (ej Åå,Ää,Öö) och måste hållas
hemligt. Du är personligen ansvarig för kontot och skall själv byta lösenord med
jämna mellanrum.



Skolan är en arbetsplats med närmare 1 500 datoranvändare. Det är inte tillåtet att
använda i datorerna i biblioteket till spel och annan verksamhet som inte är relaterat
till skolarbete.



Allt upphovsrättsligt skyddat material får enbart kopieras eller distribueras med
tillåtelse från rättighetsinnehavaren.



Det är inte tillåtet att försöka avslöja andras lösenord eller på annat sätt visa att man
inte respekterar de säkerhetsspärrar som finns.



Manipulering av hårdvara eller mjukvara är inte tillåten.



Inget på skolans datanät får innehålla material som strider mot lagen, till exempel
provokation, hets mot folkgrupp, barnpornografi, rasistisk propaganda, olaga
våldsskildring, förtal eller förolämpning.



Du ansvarar själv för säkerhetskopiering av dina filer. Virus kan förorsaka stora
problem om det sprids i ett nätverk och därför kan det vara bra att virustesta din dator
ofta.



Har du förlorat ditt användarnamn eller ett lösenord kan du kontakta datateknikerna
för att få detta återställt.

Konsekvenser vid regelbrott
Om du bryter mot reglerna anmäls detta till skolledningen vilket kan leda till att du blir
avstängd eller i vissa fall får rättsliga konsekvenser. De som ansvarar för skolans datasystem
har tystnadsplikt utom mot gymnasieledning och rättsvårdande myndigheter.
Systemansvariga har rätt att utan förvarning övervaka skolans system, kontrollera innehållet
och att stänga av den som bryter mot skolans regler.

