
 

Fyrisskolans etikregler 

För att få tillgång till skolans datatjänster måste Du acceptera följande regler. 
Fyrisskolan tillhandahåller nätverk och uppkoppling mot Internet. 
 
Enligt skolans avtal med sin Internetleverantör är det oetiskt när någon 

•        försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det  
•        försöker dölja sin användaridentitet (förutom i de fall ett sådant beteende är explicit 

tillåtet)  
•        försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken  
•        uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)  
•        försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen  
•        gör intrång i andra användares privatliv  
•        försöker förolämpa eller förnedra andra användare  

 
Om missbruk mot dessa regler uppdagas riskerar skolan att utestängas från Internet. 
Tillgång till skolans nätverk och Internet kräver ett personligt konto och lösenord.  
Kontot får endast användas i skolarbetet, t ex:  

•        lösa uppgifter  
•        skriva rapporter, uppsatser eller specialarbete  
•        färdighetsträna  

 
Du är personligen ansvarig för Dina aktiviteter i skolans datanät och på Internet. Du tar t ex 
ansvar för att inte 

•        kränka andra personer, levande eller döda  
•        hetsa mot folkgrupp  
•        sprida straffbar skildring i såväl text och bild som ljud  
•        kränka andras copyright etc  
•        bryta mot ev tystnadsplikt  
•        sprida datavirus  
•        göra egna ingrepp i skolans datanät genom att manipulera hårdvara eller mjukvara  
•        könsdiskriminera  
•        sprida pornografi  
•        sprida annonser för produkter, tjänster eller annat  
•        spela datorspel  
•        dölja Din identitet  

 
Du har ansvaret att informera Dig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra 
att Du blir ersättningsskyldig, skadeståndskyldig eller dömd i domstol. Överträdelse kan 
innebära förlust av behörigheten att använda skolans nätverk. Texter, bilder, musik eller 
dataprogram är skyddade enligt upphovsrättslagen. Material får ej spridas eller nyttjas utan 
tillstånd från den som har upphovsrätten. Du ansvarar själv för att användning av material är 
förenligt med lagar och bestämmelser. 
Fyrisskolan frånsäger sig allt ansvar för 
- skada som kan uppkomma av tekniskt eller annat fel 
- upphovsrätten eller andra rättigheter till material som Du lägger in i systemet. 
 
 



 
 

AVTAL 
 
 
Elev 
 
Jag har läst igenom etikreglerna och förstår innehållet och lovar att följa de regler som gäller. 
Att bryta mot reglerna är oetiskt och kan innebära en olaglig handling. Bryter jag mot reglerna 
begränsas mina rättigheter till mitt konto. 
 
 
Namn:___________________________________________________Klass:______________ 
 
Personnummer:____________________________________________ 
 
Namnteckning:_____________________________________________ 
 
Datum: ____________________ 
 
 
 
 
Vårdnadshavare 
 
Som vårdnadshavare har jag läst igenom ”Fyrisskolans etikregler” och diskuterat dessa 
tillsammans med mitt barn. Jag förstår att datanätet endast används i utbildande syfte, att 
lärare och personal inte till alla delar kan kontrollera all information som förmedlas i skolans 
datanät. Jag är även införstådd med att regelöverträdelse av etikregler i vissa fall kan medföra 
ersättningsskyldighet. 
 
 
Namn:__________________________________________________ 
 
Namnteckning:___________________________________________ 
 
Datum:______________________ 
 
 
 
 
 
 


