IKT-REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

IKT REGLEMENT FOR ØSTREGIONSKOLENE (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli)
Dokumentet inneholder IKT-regler for grunnskolen, og skal sikre at elevene har god forståelse av hva skolen og samfunnet
anser som akseptabel IKT-bruk. Reglementet er til for å hjelpe eleven i bruk av IKT, beskytte skolens IKT-utstyr og elevers
identitet.
1. DEFINISJONER OG FORKLARINGER



2.

IKT betyr Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi. Med det menes alt elektronisk utstyr og programvare som
brukes.
FEIDE står for Felles Elektronisk IDEntitet. Elevene kan logge seg inn på mange tjenester med samme brukernavn
og passord. Dette er med på å sikre elevens brukeridentitet. Skolen administrerer elevenes passord.

FORMÅL

Reglementet skal avklare god og akseptabel bruk av IKT, begrense uønskede hendelser, beskytte mot misbruk av elevers
identitet og utstyr, samt skape trygge læringssituasjoner. Målgruppen er elever og foresatte.
3.

REGLEMENTET OMFATTER


Bruk av skolens IKT-utstyr og programvare.



Bruk av privat IKT-utstyr på skolen i skoletiden, via skolens eller andre nettverk.



Publisering av innhold på nett i skoletiden og kommunikasjon ved bruk av privat eller skolens IKT-utstyr.



Elevers IKT-bruk utenom skoletid er hjemmets ansvar, men adferd som har tydelig tilknytning til skolen kan falle inn
under skolens ansvarsområde og altså omfattes av reglementet.

4 . E L EVE NS R ETT IG HE TER


Eleven skal bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen.



Eleven har rett til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen, samt nødvendig opplæring i bruk av IKT for å
kunne oppnå kravene om digitale ferdigheter i «Kunnskapsløftet».



Alle elever har lik rett på tilgang til IKT-utstyr ved gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.



Eleven har rett til å få med seg private datafiler.



Skolen kan kun utlevere opplysninger eller data om en enkelt elev etter inngått samtykke i følge reglementer eller
lovgivningen.



Skolen følger gjeldende lovverk i forhold til oppbevaring av personopplysninger.

5. ELEVENS PL IKTER


Eleven skal sette seg inn i og følge IKT reglementet. Dersom eleven ikke greier dette alene, skal foresatte hjelpe til.



Eleven skal behandle alt elektronisk utstyr slik at det ikke tar skade.



IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolearbeid, med mindre lærer har gitt tillatelse til annet.



Bruk av privat IKT-utstyr som mobiltelefoner, PCer, nettbrett og lignende i skoletiden skal avtales med skolen.



Eleven skal ikke installere programvare på skolens IKT-utstyr.
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Eleven skal gjøre så godt han/hun kan for å unngå virus eller annen ødeleggende programvare inn i skolens
IKT-utstyr.



Brukernavn og passord er personlig og skal ikke deles med andre. Dette er elevens elektroniske identitet, og dersom
man gir passordet til andre kan dette misbrukes. Dersom du er redd for at noen kan passordet ditt, så be læreren om å
bytte det.



Digital mobbing aksepteres ikke, uavhengig av om det skjer gjennom ditt eget eller skolens utstyr.
Bilder og kommentarer i sosiale medier kan få store konsekvenser. Du skal ikke bruke skolens IKT-utstyr til å sende
eller publisere innhold (tekst, bilder, lyd eller video) som noen kan bli lei seg for eller synes er ubehagelig, eller som
henger ut enkeltpersoner eller grupper.



Eleven skal bruke godt nettvett når han/hun bruker skolens IKT-utstyr. Les gjerne Redd barnas nettvettsregler:
https://nettvett.no/redd-barnas-nettvettregler/



Eleven skal undersøke kilder og respektere opphavsretten til tekst, bilder, musikk, film og lyd før det deles på
hjemmesider, fellesområder, blogger og andre medier.



Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.



Eleven skal varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.

6. INNGREP OG SANKSJONER


Brudd på reglementet fører til sanksjoner fra skolen.



Skolen har ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer andre elever eller lærere.



PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter eksamen for å avdekke forsøk på juks.



Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved hjelp av IKT-utstyr, kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en
periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller blir anmeldt.



Skadet, ødelagt eller mistet IKT-utstyr, kan det medføre erstatningskrav.



Datatrafikk logges. Dette gjøres for å kunne avdekke uønskede hendelser.



Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.



Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov vil bli anmeldt.

7. ANDRE FORHOLD


Skolen har ikke ansvar for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor skolens kontroll.

8 . U ND ERS KRI FT
Underskrift er å forstå som kvittering på at reglementet er lest og akseptert.

Sted og dato:

V: 30:03:2017

Elev:

Foresatte:
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