IT-policy
Denna policy gäller deltagare och personal och är antagen av skolans
styrelse 2005-06-16, reviderad 2011-09-08, 2014-03-13 och 2017-05-15.
Som studerande på Sommenbygdens folkhögskola behöver deltagaren ha
tillgång till dator och internetuppkoppling. I vissa kurser förutsätts att man själv
har med sig egen dator, i andra kan man hyra eller låna av skolan.
Skolans datorer och läsplattor ska användas som ett verktyg och hjälpmedel i
utbildningen. Skolan tillhandahåller trådlöst nätverk i skolans alla lokaler.
Folkhögskolans datorer är till för lärande. Det betyder att de skall användas i
situationer då man lär sig enligt inriktningar och mål för ämnesområden i
utbildningen.
Ansvar.
Varje användare svarar för sin användning av datorn och sin mobil som
verktyg i utbildningen.
Användaren ska logga in på skolans datorer och plattor med tilldelade
inloggningsuppgifter och inte skapa egna.
Om man skadar utrustningen får man ersätta den.
Internet.
Användaren kommer åt Internet i full utsträckning.
Det strider mor svensk lag eller skolans värdegrund att:
- lagra, sprida, bearbeta eller kopiera material som är rasistiskt,
könsdiskriminerande, homofobiskt, pornografiskt eller skildrar grovt våld
- överträda de regler som läraren sätter upp i samband med
lektionsundervisning och sökning av information från nätet
- försöka utsätta datorer för någon som helst manipulation som t.ex. att flytta
eller byta ut maskinvara.
- själv installera program på skolans datorer .
- kopiera något av skolans program.
- beställa någon vara eller tjänst i skolans namn.
- äta eller dricka något när du arbetar vid datorerna .
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Sociala medier
Användaren kommer åt sociala medier via skolans datorer och skall då
respektera följande självklara regler;
-

vare sig kommentarer eller egna formuleringar får innehålla synpunkter
som ger uttryck för diskriminering och/eller kränkning av grupp och/eller
enskild person

Allmänna regler
Du måste
- se till att din arbetsplats är städad innan du lämnar den
- följa rutinerna för in- och utloggning
- själv skydda din identitet. Du bär själv ansvaret om annan använder din
identitet och
missbrukar den.
Utskrift
Utnyttja mediets fördelar. Använd och spara materialet såsom texter och
bilder, i digital
form under processen. Av bl.a. miljöskäl skall du förhandsgranska
dokumenten före
utskrift och skriva ut i begränsad upplaga. Slösa inte onödigtvis med papper

Lagar.
Varje användare skall vara medveten om att de lagar som gäller i det
svenska samhället
också gäller för användandet av datorerna på vår skola.
Avstängning
Brott mot ovanstående leder till att deltagare avstängs från användande av
skolans datorer och sker grova överträdelser så kan avskiljande från
undervisningen bli aktuellt efter beslut av kursansvarig eller rektor.
Den som bryter mot det svenska samhällets lagar riskerar åtal och dom enligt
svensk lag.
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