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CELSIUSSKOLAN

ETIKREGLER FÖR ANVÄNDNING AV NÄTVERK OCH DATORER
_________________________________________
Elevens namn

_______________
Klass

För att få tillgång till skolans datatjänster måste du acceptera följande regler. Celsiusskolan
(Uppsala kommun) tillhandahåller nätverk och uppkopplingar mot Internet. Enligt Uppsala
kommuns ”Regler för användande av Internet och Uppsala kommuns intranät” gäller
följande.
Det är förbjudet att:
 förolämpa, förtala eller på annat sätt orsaka problem för personer,
verksamheter/organisationer eller företag via Internet
 försöka få tillgång till information som man inte har behörighet till
 göra massutskick som belastar nätverket
 medverka till att sprida virus
 försöka manipulera eller förstöra information
 försöka dölja sin användaridentitet (utom när det är tillåtet)
 ladda ner upphovsrättsskyddat material, till exempel musik, bilder och film.
Om missbruk mot dessa regler uppdagas riskerar du och/eller skolan att utestängas från
kommunens nätverk. Alla elever är därför skyldiga att respektera dessa etiska regler.
Tillgång till skolans nätverk och Internet kräver personligt konto samt lösenord. 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. Du tar t ex ansvar för att inte:











Kränka andra personer, levande eller döda.
Hetsa mot folkgrupp
Sprida straffbar skildring såväl i text, bild eller ljud.
Kränka upphovsrättsliga lagar.
Bryta mot ev. tystnadsplikt.
Sprida datavirus eller liknande programkod.
Göra egna ingrepp i skolans nätverk genom att manipulera mjuk- eller hårdvara.
Könsdiskriminera
Sprida pornografi
Sprida annonser för varor eller tjänster såvida det inte uttryckligen ingår i
undervisningen.

Skolan tillhandahåller lagringsytor gemensamma och/eller personliga. Detta lagringsutrymme
har ett begränsat utrymme som inte får överskridas. Lagringsytan är avsedd för skolarbete och
det är därför inte tillåtet att i spara film, musik, programvara eller annat om det inte
uttryckligen rör skolarbetet.

Postadress: Uppsala kommun Utbildningsförvalningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Björkgatan 8 • Telefon: 018-727 28 00 (reception)
E-post: celsiusskolan@uppsala.se
www.celsiusskolan.uppsala.se
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Du har ansvaret att informera dig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra att
Du blir ersättningsskyldig, skadeståndsskyldig eller dömd i domstol. Överträdelse kan
innebära förlust av behörighet att använda skolans nätverk.
Jag intygar att jag tagit del av dessa etikregler och att jag förbinder mig till att följa dem.
Uppsala den

/

20___

För omyndiga elever
Jag som vårdnadshavare intygar att
jag tagit del av dessa etikregler

____________________________
Elevens underskrift

_____________________________
Vårdnadshavares underskrift

____________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Namnförtydligande

