IT-policy för Sommenbygdens folkhögskola

Studerande och personal på Sommenbygdens folkhögskola får tillgång till dator, programvara
och internetuppkoppling. Dessa IT-resurser är till för lärande och pedagogiskt arbete. För att
möjliggöra hög grad av säkerhet och kvalitet i arbete, lärande och kommunikation
tillhandahåller skolan trådlöst nätverk i alla sina lokaler. I vissa kurser förutsätts att man själv
har med sig egen dator, i andra kurser kan man låna dator av skolan.
Ansvar
Varje användare ansvarar för sitt bruk av skolans IT-resurser i arbete och utbildningen. Det
innebär ansvar att följa de lagar som gäller i det svenska samhället och att respektera de
regler som skolan upprättat.
Användaren ska logga in på skolans datorer och plattor med tilldelade inloggningsuppgifter
och inte skapa egna. Varje användare ansvarar för att själv skydda sin identitet.
Sommenbygdens folkhögskola ska följa de dataskyddsregler som stipuleras av GDPR (General
Data Protection Regulation) och tillse att det finns en GDPRkontrollfunktion. I praktiken
innebär detta att skolan dokumenterar sin flöden och informationsprocesser för att göra den
spårbar och raderbar. Brukare av skolan IT-resurser delar detta ansvar för hur personuppgifter
(bilder på personer, personliga adresser och andra persondata) hanteras. Skolans närverk är
ett delvis öppet nätverk vilket innebär att all trafik som innehåller persondata måste vara
krypterad.
Internet
Bruket av lokala IT-resurser och Internet (itslearning, SchoolSoft, webbsidor, bloggar, sociala
medier, poddar etc.) vilar på skolans värdegrund och principer vilket innebär att:
•

det är inte tillåtet att lagra, sprida, bearbeta eller kopiera material som är kränkande
eller diskriminerande av grupp och/eller enskild person. Det innebär till exempel att
rasistiskt, könsdiskriminerande,
homofobiskt, pornografiskt eller som skildrar våld inte är tillåtet.

•

regler som läraren och kursdeltagare kommer överens om i samband med lektion och
hämtning av information från nätet respekteras.

Handhavande av utrustning
Det är inte tillåtet att:
•

försöka utsätta datorer för någon som helst manipulation som till exempel att flytta
eller byta ut maskinvara.

•

själv installera programvara på skolans datorer.

•

kopiera något av skolans program.

•

beställa någon vara eller tjänst i skolans namn.

Om man skadar skolans utrustning är man ersättningsskyldig.
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Allmänna regler
Varje användare måste:
•

följa rutinerna för in- och utloggning

•

själv skydda sin identitet. Man bär själv ansvaret om annan använder ens identitet
och missbrukar den.

•

använd och spara materialet såsom texter och bilder, i digital form under
processen. Av bland annat miljöskäl skall man förhandsgranska dokumenten
före utskrift och för att undvika slöseri endast skriva ut i begränsad upplaga.

•

se till att din arbetsplats är städad innan man lämnar den

Konsekvenser vid missbruk av IT-resurser
Handhavande av skolans IT-resurser på ett sätt som leder till att skada uppstår på utrustning
eller för individer/grupper kan, efter beslut av kursansvarig eller rektor, leda till reducerad
tillgång till skolans IT-resurser.
Brott mot svensk lagstiftning leder till anmälan.

Ovanstående policy som gäller deltagare och personal har arbetats fram av blå arbetsgrupp,
godkänts i samrådsmöte med all personal den 14/11 2019 och godkänts av styrelsen för
Sommenbygdens folkhögskola den 4/12 2019.
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