IT och datoranvändning

Kunskap genom studier och upplevelser

Datorerna ska i första hand användas för skoluppgifter


Endast skolans utrustning och program installerade av skolan får
användas i skolans nätverk.



Använd alltid ditt eget användarnamn och lösenord. Du ansvarar
personligen för det som görs under ditt användar-id. Du får inte låna ut
ditt användar-id till någon annan. Det är heller inte tillåtet att utnyttja
någon annans identitet. Tänk på att logga ut när du lämnar pc:n utan
tillsyn.



Spara alltid dina filer och dokument på H: (på servern), inte på den
lokala hårddisken.



Om något inte fungerar när det gäller skolans datorer kontakta Magnus
Danielsson/Magdalena Fosseus via mail
magnus.danielsson@kronoberg.se
magdalena.fosseus@kronoberg.se



Skolans nätverk är av stor betydelse för vår verksamhet och störningar
i kommunikationen kan få allvarliga konsekvenser. Missbruk av nätet
kan påverka skolans förhållande till enskilda individer eller andra
organisationer.

Det är inte tillåtet att:


Försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det.



Försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverket.



Försöka dölja sin användaridentitet (utom i de fall då det är tillåtet)



Uppenbart slösa med tillgängliga resurser (nät, personal, maskinvara eller
programvara). För allas trivsel är mat och dryck vid datorerna inte tillåtet.
Använd headset om du vill lyssna på musik.



Försöka skada eller förstöra den IT-baserade informationen.



Använda nätet för privat kommersiell verksamhet t ex reklamutskick.



Försöka förolämpa eller förnedra andra användare och/eller göra intrång
i andra användares privatliv.



Läsa eller ladda ner sidor med pornografiska bilder, rasistiska budskap,
våldsskildringar, hets mot folkgrupp eller annat innehåll som kan vara
kränkande eller stötande.

Tillgänglighet


Stora datasalen är öppen alla dagar kl. 07.00-23.00. Lilla datasalen är
endast tillgänglig vid lärarledda lektioner. Under lov och större helger
är datasalarna stängda.



Mediarummet (KHD) används i första hand för lektioner och i andra
hand är det bokningsbart för våra elever. Öppettiderna är de samma
som för stora datasalen. Utskrifter i färg på färglasern för privatbruk är
tillåtet mot avgift, 3 kr/st. Namn och antal antecknas på lista i media
rummet, betalas på expedition.



Skolan använder SchoolSoft som kommunikationsplattform och den är
tillgänglig för samtliga deltagare och personal på skolan.
Inloggningsuppgifterna får du vid terminsstart.

