RETNINGSLINJER VEDRØRENDE
BRUG OG MISBRUG AF SKOLENS INTERNET
INDLEDNING FRA SKOLENS INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIK
10. Aabenraa har som bærende princip et højt informationsniveau med vægt på åbenhed og ligeværdighed.
Kommunikation fra skolen forgår derfor i en venlig og imødekommende tone.
Kommunikationen foregår på 4 platforme; LærerIntra, ElevIntra, ForældreIntra og skolens hjemmeside,
www.10aabenraa.dk.

INDLEDNING FRA SKOLENS NUVÆRENDE IT- PLAN
10. Aabenraa skal som andre folkeskoler integrere IT i alle fag. Skolen har etableret en infrastruktur, som gør
det muligt at anvende IT på hele skolen. Denne infrastruktur, med trådløst netværk, netværksprint, intranet og
brugeradministration er på plads og velfungerende.

REGLER FOR ELEVERS BRUG AF DEVICE PÅ 10. AABENRAA:
Eleverne og forældrene afkræves underskrift på en IT aftale, før eleven bruger IT på skolen (ved opstart på
skolen). Formålet med dette er at vise, at skolen tager brugen af IT seriøst samt gøre det klart, hvad skolen
tager ansvaret for, og hvor eleven har ansvar. Hertil kommer pædagogisk grunde til, at eleverne skal lære at
bruge devices som et arbejdsværktøj.
Ved brug af lånte PC eller iPads indskærpes det, at elever er forbudt adgang til de administrative værktøjer og
programmer på de forskellige devices. Det vil for eksempel sige ”Indstillinger” på iPad og ”kontrolpanel” på PC
med mere. Misbrug fører til erstatningskrav for hjemmet.
Ligeledes må ”labels” og andre mærkater sat på lånte devices ikke fjernes. Misbrug fører til, at det lånte
materiale inddrages. Hvis labels falder af – kontakt kontor og få et nyt sat på.
Herunder følger teksten, som underskrives af elev og forældre ved opstart:
Eleverne og forældrene afkræves underskrift af en IT aftale, før eleven bruger IT på skolen. Formålet med dette er at vise, at
skolen tager brugen af IT seriøst samt gøre det klart, hvad skolen tager ansvaret for, og hvor eleven/hjemmet har ansvar.
Hertil kommer pædagogiske grunde til, at eleverne skal lære at bruge devices som et arbejdsværktøj:
Jeg (elevens navn), får adgang til skolens devices med Uni-C login og til det trådløse netværk – herunder også adgang til
SkoleIntra, Internet, SkoleKom, netværksdrev og printere til mit skolearbejde.
Mit Uni-C login er strengt personligt. Jeg låner det ikke til andre.
Jeg må gerne bruge min private computer på skolen. Private devices på skolen er også omfattet af skolens regler og denne
IT-aftale.
I mit arbejde overholder jeg de IT-regler, der i øvrigt gælder på skolen.
Jeg overholder reglerne for god sprogbrug (net-etikette) – også når jeg mailer/chatter på skolen.
Vigtige regler:

Ingen elev må bruge IT på skolen uden underskrevet IT-aftale

Elevens navn/billede må gerne optræde på skolens intranet/hjemmeside med mindre andet er aftalt.

Eleven må udarbejde sin egen hjemmeside i forbindelse med undervisning.

Produkter udarbejdet af eleven i forbindelse med undervisning må vises på skolens hjemmeside www.10aabenraa.dk
samt de digitale medier – med mindre eleven senere forbyder det.

Private devices skal være beskyttede med anti-virus program, når de benytter skolens trådløse netværk.

Såfremt eleven ikke overholder skolens IT-regler – udelukkes vedkommende fra at benytte skolens eller egne
devices i forbindelse med undervisningen.

Ved brug af private devices på skolen har skolen ansvaret for at det trådløse netværk virker (herunder internet
adgang), og at der er adgang til at printe i begrænset omfang. Det er elevens og hjemmets ansvar og opgave, at
devices kan gå på et trådløst netværk, at der er de nødvendige programmer, og at maskinen fungerer.
Underskrift ved elev og forældre/værge.

MISBRUG AF SKOLENS IT-NET:
Såfremt et nedbrud på elevnettet skyldes et såkaldt DDOS - det vil sige, at et IT-system bliver udsat for et
systematisk og massivt antal forespørgsler, der i sidste ende bevirker, at det ikke kan fungere grundet
overbelastning. Systemet bryder sammen.
Et DDOS er omfattet af straffelovens § 293, stk. 2 og kan betyde, at man straffes med enten bøde eller fængsel
i op til 2 år under skærpende omstændigheder.
Skolen ser derfor på en sådan sag med allerstørste alvor. Alle sager af denne karakter bliver derfor meldt til
politiet. Forældre og evt. andre myndigheder inddrages naturligvis i sagen. Elevens fortsatte skolegang på 10.
Aabenraa vurderes efter skolens regler om udslusning.
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