Användarregler för informations- och kommunikationsteknologiska tjänster
1. Personligt användarnamn och lösenord
Varje elev och studerande i Vanda (senare i texten elev) får ett eget, personligt användarnamn
och lösenord. Med användarnamnet och lösenordet kan eleven använda skolans eller
läroanstaltens apparater, datatrafikförbindelser och program. Med användarnamnet och
lösenordet kan eleven också använda elektroniska lärmiljöer (t.ex. G-Suite eller O365),
elevförvaltningssystemets webbgränssnitt (t.ex. Wilma) och e-post. Elektroniska lärmiljöns
användarnamn och lösenord skapas automatiskt för alla elever.

Det egna användarnamnet och lösenordet får inte ges ut till andra. Genast efter att eleven
har fått lösenordet ska det bytas ut av säkerhetsskäl och senare separat om så önskas, för
att undvika missbruk av skolans eller läroanstaltens apparater samt undvika att lösenordet
hamnar i händerna på utomstående. Om du har glömt ditt lösenord kontakta din egen
lärare. Du ska alltid låsa apparaten när du lämnar den. Du ska logga ut dig från sådana
apparater som används gemensamt efter att du avslutat ditt arbete. Det personliga
användarnamnet upphör att gälla när eleven avslutar sina studier i Vanda och allt material
som eleven producerat raderas då från de elektroniska tjänsterna.

2. Användning av datatekniska apparater och internetanslutningar
Skolans och läroanstaltens apparater och utrustning ska hanteras varsamt. Brister, tekniska
problem och fel i apparater och nätanslutningar ska anmälas till läraren eller rektorn.
De elektroniska lärmiljöerna och apparaterna i Vanda är avsedda enbart för studieoch undervisningsändamål. För att kunna använda externa lagringsverktyg (t.ex. USB-minne) i
skolans eller läroanstaltens apparater behövs tillstånd av läraren.
Med Vanda stads apparater och i stadens nät är det förbjudet att:
-kopiera text, ljud, bilder eller videor utan upphovsmannens (ägarens) tillstånd
-använda material som någon annan producerat (t.ex. bild, text, ljud) utan ägarens
tillstånd
- söka eller sprida
o anstötligt eller osakligt material
o skadliga program eller skräppost
- skicka e-post i någon annans namn eller på annat sätt använda någon annans namn på nätet

Du får inte registrera dig i någon som helst tjänst med det användarnamn och lösenord eller
den e-postadress som du fått av skolan eller läroanstalten, om du inte kommit överens om
det med en lärare. E-postanvändaren själv svarar för de meddelanden som skickats med eget
e-post-ID. Var särskilt försiktig med länkar och bilagor som ingår i ett e-postmeddelande och
öppna dem inte om

meddelandet verkar suspekt eller om du inte känner avsändaren.
3. Påföljder
Syftet med användarreglerna är att garantera att undervisningsnätet är säkert för alla elever.
Osaklig användning av undervisningsnätet (till exempel mobbning) åtgärdas genast i enlighet
med skolans eller läroanstaltens ordningsstadgor.
Att inte följa användarreglerna kan vid behov leda till att elevens användarrättigheter måste
begränsas. I de allvarligaste fallen kan saken även överlämnas för myndighetsutredning.
Om en apparat eller programvara försvinner eller skadas kan den som orsakat skadan ställas
till svars för skadan enligt skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen är också en minderårig
skadeståndsskyldig. En minderårig är ändå skyldig att ersätta skadan i den mån det är rimligt
med hänsyn till t.ex. hens ålder och utvecklingsnivå. Vårdnadshavaren kan också bli
skadeståndsansvarig för att försummat tillsynen över användningen av apparaten i fråga.
4. Godkännande av användarregler
Förutsättningen för att få ett personligt användarnamn och lösenord, och för att en apparat
kan överlämnas till den studerande är att användarreglerna för dessa godkänns. Om
användarreglerna inte godkänns, kan eleven inte beviljas ett personligt användarnamn och
tillstånd att använda apparaten utanför skolan eller läroanstalten. I detta fall ordnas elevens
undervisning på annat sätt.

Andra stadiet (vårdnadshavaren skriver under för dem som är under 18 år, en myndig studerande
skriver under själv)
☐ Jag har läst användarreglerna och förbinder mig att följa dem.
☐ En bärbar apparat för undervisningen har överlämnats till den studerande.
☐Den studerande använder en egen apparat.
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