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Skol-epost
Regler och anvisningar för användare av Ljungby kommuns
skolors utbildningsnät och e-postsystem
A. Mål
Målet med Ljungby kommuns skolors utbildningsnät är
att ge lärare och elever vid skolorna i Ljungby tillgång
till ett datornätverk som sammanbinder alla skolor i
Ljungby och har en koppling till Internet. Med detta vill
man skapa förutsättningar för en utbildning av högsta
klass, där modern informationsteknologi, kommunikation och datorer används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.
B. Tillgång

Tänk på att: I andra änden av nätet finns alltid minst en
annan människa eller något som en människa har skapat. Gör inte mot dem det du inte vill de skall göra mot
dig.
Det är enligt lag förbjudet att:
* ändra eller förstöra filer och inställningar, manipulera
hårdvara eller mjukvara, som ingår i datorsystemet
(nätverket) på och utanför skolan.
* medvetet sprida filer med datorvirus, sabotageprogram etc.

Eftersom du genom utbildningsnätet får en personlig epostadress och tillgång till allt som är fritt på Internet,
krävs det att du loggar in med ett inloggningsnamn och
ett lösenord. Detta blir då ditt personliga konto. Var
mycket noga med att skydda ditt lösenord. Nedanstående regler gäller för alla med tillgång till Ljungby
kommuns skolors utbildningsnät.

* tränga in, hacka sig in i datasystem (nätverk) eller
bibliotek, lokalt eller internationellt samt att använda
eller sabotera andras datorer och datanätverk.
* kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbning i
form av bilder, texter, filer etc.

C. Regler
* Du har ansvar för hur ditt personliga konto används.
Du använder ditt personliga konto i skolarbetet för att
lösa uppgifter, träna, skriva och söka information. Detta
innebär att du kan använda Internet och e-post.
* Samma regler för uppförande och handling gäller som
i samhället i övrigt. Du representerar din skola. Använd
ett vårdat språk. Visa respekt för andra både i umgänget
på det lokala nätet och ute på Internet. Personangrepp är
aldrig tillåtet. Om så skulle ske, meddela händelsen till
lärare eller systemansvarig.
* Du skall informera dig om vad som är tillåtet. Fråga
om du är osäker. Detta dokument, allmän etik- och moraluppfattning och svensk lag talar om vad som är tillåtet.

* kopiera programvara som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. Respektera alla former av upphovsrätt!
Du kan inte spara allt som finns ute på Internet.
Alla meddelanden i allmänna forum, som t. ex. listor
och nyhetsgrupper, får vidareförmedlas, men skall alltid
åtföljas av uppgift om ursprung. Du kan inte ta för givet
att allt som finns på Internet är fritt. Det är alltid någon
som har skapat texten, bilden etc. Kontrollera att du har
rätt att sprida vidare, i annat fall fråga läraren.
D. Om du bryter mot reglerna
Rektor för respektive skola beslutar om avstängning.
Beslutet kan inte överklagas. Om du bryter mot de regler som gäller, stängs du av från utbildningsnätet. Misstanke om brott polisanmäls!

* Du måste alltid uppträda med eget namn. Din adress
följer alltid med dina mail och kan läsas av mottagaren.
* Du får inte beställa kommersiella varor och tjänster på
nätet.
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