NORDISKA MUSIKGYMNASIET

IT-codex för Nordiska Musikgymnasiet
Nordiska Musikgymnasiets datorer är främst avsedda som en mångsidig resurs i
undervisningssyfte. Därför har Nordiska Musikgymnasiet, förutom tillgång till ett varierat
utbud av datorprogram, tillgång till Internet.
För att skydda användarna och för att garantera systemets funktion gäller nedanstående regler
och anvisningar.

Personliga inloggningsuppgifter
Alla elever, lärare och övrig personal har ett personligt konto med användarnamn och
lösenord. Användaren är ansvarig för kontots innehåll och för de handlingar som går via det
personliga kontot, samt för att användarnamn och lösenord förblir hemliga. Det är därför inte
tillåtet eller lämpligt att låna lösenord av varandra. Det är inte heller tillåtet att utnyttja
tillfället om någon glömt att logga ut.
Att tillfälligt dela samma konto är tillåtet, så länge kontots innehavare är närvarande och
godkänner användandet. Det är inte tillåtet att logga in med samma konto på två datorer
samtidigt, eftersom det kan orsaka tekniska problem.

Lagstiftningen
Utgå från att de lagar som gäller i samhället i övrigt också gäller på Internet. Brottsbalken,
lagen om upphovsrätt samt datalagen är exempel på lagar som bland annat innebär:
● Att inte kränka andra personer, vare sig nu levande eller döda.
● Att inte hetsa mot folkgrupp eller bedriva rasistisk propaganda.
● Att inte kränka andras upphovsrätt, fotorätt, varumärkesrätt m m.
● Att inte utnyttja automatisk databehandling för otillbörligt intrång i personlig
integritet.
● Att inte utan tillstånd göra intrång i datorsystem.
● Att inte förstöra andra användares filer.
● Att inte medvetet sprida datavirus.

Hänsynsfullt uppträdande eller ”nätetikett”
Till de allmänna riktlinjerna hör bland annat:
● Att man använder ett vårdat språk
● Att man undviker kränkande, stötande eller provokativa uttalanden.
● Att man visar respekt för andra.
● Att man inte använder sig av personangrepp.
● Att man inte sprider information (t ex text, bild eller ljud) vars innehåll kan upplevas
som kränkande.

WWW (World Wide Web)
Nordiska Musikgymnasiet har ingen möjlighet att se över alla tillgängliga webbsidor på
Internet och kan därför inte garantera sidornas innehåll. Det är därför upp till användaren att
tillämpa källkritik på den inhämtade informationen.
Det är inte tillåtet för elever att plagiera material för inlämning, även om källans författare
godkänt kopiering av sidans innehåll.
Det gäller att visa ett gott omdöme när användaren väljer att titta på webbsidor.

Övriga föreskrifter
●
●
●
●
●
●
●

Det är förbjudet att utan tillstånd installera programvaror.
Det är förbjudet att utan tillstånd installera eller koppla hårdvara till datorerna.
Skriv ej ut flera gånger om det inte kommer ut dokument ur skrivaren.
All typ av förtäring är förbjuden vid användandet av datorerna.
Det är förbjudet att under lektionstid använda dator till annat än vad läraren anvisat.
Det är förbjudet att lämna datorn en längre stund utan att logga ut.
Rapportera omedelbart alla fel i datorsystemet eller skrivare till expeditionen.

Användarnas integritet och ansvarsskyldighet
Alla användare måste ta ansvar för sina handlingar. För omyndiga elever inträder
föräldraansvaret. Brott mot IT-codex kan bland annat innebära avstängning från Nordiska
Musikgymnasiets Internetanslutning eller datorsystem. Alla kriminella handlingar faller under
svensk lagstiftning och därmed tillämpliga åtgärder.
Nordiska Musikgymnasiet förbehåller sig rätten att logga och övervaka all aktivitet på
datorsystemet. Om brott mot regler och anvisningar förekommer eller misstänks, eller om
systemunderhållet så kräver kan det vara nödvändigt för dataansvarig att skaffa sig tillgång till
personliga konton.
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