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Skolorna i Mjölby kommun tillhandahåller en IT-miljö avsedd för skolarbete. Med skola menas i detta dokument alla verksamheter inom Utbildningsförvaltningens ansvarsområde.
Som användare representerar man sin skola och sin kommun och ska därför alltid uppträda
under eget namn. Det är var och ens ansvar att ha kännedom om och tillämpa innehållet i
detta dokument.
Det är alla användares skyldighet att använda IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets
lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska respektera alla
människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras
integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.
Att ha tillgång till IT-miljön i Mjölbys skolor innebär tillgång till Internet. Vid bruk av Internet
ska alla former av upphovsrätt respekteras vilket innebär att det inte är fritt att hämta och
använda text, bild- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att obehörigt beställa kommersiella varor och tjänster på nätet, att sprida personuppgifter eller publicera
bilder och filmer på personal eller elever utan godkännande av den personal som det berör,
myndig elev eller omyndig elevs vårdnadshavare.
Om man tilldelats rätten att använda personliga konton, ansvarar användaren för att skydda
sitt lösenord och inte lämna ut det till någon annan. Användaren har också ett personligt
ansvar för innehållet i, och användandet av sina konton. Alla användare ska alltid logga ut
efter avslutat arbete. Ingen känslig information, d.v.s. sådant som kan medföra skada för
enskild person, får behandlas via e-post, i lärportal eller lärplattform. Det diskutrymme som
finns för lagring är begränsat och delas av många användare.
Om man tilldelats rätten att disponera en personlig dator, surfplatta eller motsvarande ansvarar användaren för att den hanteras varsamt och förvaras på en säker plats. Alla med ansvar för sådan utrustning skall följa de regler och riktlinjer som framgår av särskilt avtal mellan skolan och användaren.
IT-miljön i Mjölbys skolor får inte användas för aktiviteter som bryter mot svensk och internationell lag eller för aktiviteter som hindrar eller stör användningen av datorer och motsvarande i skolarbetet. Alla handlingar som skadar IT-miljön eller bryter mot skolans och samhällets etiska, moraliska och juridiska regler betraktas som missbruk och kan leda till avstängning och polisanmälan.
Innehavare av administratörsrättigheter får inte vidarebefordra känslig information som rör
kommunens IT-system och dess säkerhetsrutiner till obehörig person. Administratörer äger
aldrig rätt att obehörigt läsa användares e-post eller genomsöka innehållet i användares
konton.
Vid misstanke om överträdelse eller brottslig handling, beslutar förvaltningschef i samråd
med ansvarig på IT-avdelningen hur ärendet ska hanteras. Om elever eller personal bryter
mot gällande lagar och regler kan det leda till polisanmälan, skadeståndsansvar och straff.
Var och en ska vara medveten om att detta kan innebära att innehållet i personligt konto
och e-post kan kontrolleras och läsas.

