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Avtalen er en del av skolens ordensregler. (Alle for Øygard s. 6, avsnitt 2.) Brudd på denne 

avtalen, er derfor å anse som brudd på skolens ordensregler.  

Gul svarslipp, signert av elev og foresatt, må leveres til kontaktlærer, på papir eller 

digitalt, før Chromebook blir utlevert.   

  

Reglene gjelder brukerrettigheter og oppførsel i tilknytning til bruk av datautstyr generelt, 

både for kommunens nettverk og for internett. Reglene er laget for å beskytte dine og andres 

rettigheter til å bruke og dele nettet. I tillegg til norsk lov, gjelder følgende regler for bruk av 

datautstyr ved vår skole:  

  

1. Om bruken:   
Målet er å skape motivasjon og tilpasset opplæring for alle elever, slik at læringsutbyttet øker. Maskinen skal brukes 

til skolearbeid. Lærer bestemmer når og hvordan utstyret skal brukes. Chromebooken oppbevares og brukes i 

klasserommet, med mindre lærer bestemmer noe annet.   

  

2. Om Chromebooken:  
Maskinen er skolens eiendom. Eleven får låne en egen maskin som beholdes den tiden eleven går på skolen.  

Maskinen, strømkabel, futteral og annet som fulgte med maskinen, skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen.  

Maskinen er merket på baksiden med strekkode (S/N). Denne koden brukes til å registrere hvem maskinen er utlånt 

til, på samme måte som lærebøkene. I tillegg festes en navneetikett under strekkoden. Denne utleveres av skolen. 

Unngå å dekke til annen informasjon!   

Skolen kan når som helst ta inn maskinen og bytte den med en annen. Eleven er ansvarlig for å ta vare på egne 

dokumenter ved å laste dem opp til Google Disk.  

Maskinen skal ligge i futteralet når den ikke er i bruk og under transport.  Maskinen lades hjemme, slik at den kan 

brukes på skolen hele dagen uten strømtilkobling.  

3. Om lagringsområde og pålogging:  
Eleven har ansvaret for innholdet på sitt eget lagringsområde (på Google disk) og sin egen brukerkonto. 

Påloggingsinformasjon må ikke deles med andre.   

4. Nettvett:  
Det er allment akseptert at nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at dette skal 

fungere godt, er det nødvendig at brukerne selv oppfører seg i henhold til allment aksepterte etiske standarder i sin 

bruk av nettet. De fleste gjør dette som en selvfølge fordi de etiske standardene for bruk av datamaskiner i nett ikke 

avviker nevneverdig fra alminnelig god oppførsel andre steder i samfunnet.   

5. Regler om bruk av og tilgang til informasjon på skolens nettverk  
Det er ikke tillatt å søke urettmessig tilgang til ressurser på nettet ("hacking"), eller å legge inn script, bat-filer eller 

lignende på skolens nettverk.   Det er ikke tillatt å skaffe seg adgang til andre brukeres data eller 

påloggingsinformasjon.   

6. Personvern:  
Internett må ikke brukes til å fornærme eller forulempe andre brukere, eller til å bryte andre brukeres rett til 

personvern.   



Dersom du lager egen hjemmeside, må du følge reglene for publisering av informasjon på internett. Pressens "vær 

varsom-plakat" gjelder også for deg!  Det samme gjelder for informasjon du publiserer på nettsamfunn, for eksempel 

Facebook, selv i lukkede grupper!    

Bilder kan ikke legges ut uten at de avbildete har gitt tillatelse til dette på forhånd.  Vern om din egen og andres 

identitet.  Vær forsiktig med å gi opplysninger som kan misbrukes av andre. Skolens ordensregler tillater ikke 

fotografering samt lyd-/bildeopptak i skoletiden uten etter avtale med lærer.   

Ditt passord er personlig og skal ikke gis til, eller brukes av, andre enn deg selv.   

Det er ikke lov   

• å streame filmer eller lignende uten tillatelse fra lærer  

• laste ned, oppbevare, distribuere eller kopiere materiale som bryter med regler for opphavsrettigheter eller andre 

norske lover og forskrifter  

• laste ned og vise upassende materiale  

 Du må regne med at skolen kontrollerer hva du bruker nettet til. Det er ikke tillatt å bryte nettets regler for 

akseptabel bruk, eller på andre måter medvirke til ulovlige handlinger.  Informer lærerne om du oppdager 

ubehageligheter eller ulovligheter.   

7. Reaksjonsmåter ved regelbrudd:   
• Ordens- / oppførselsanmerkning  

• begrenset adgang til bruk av skolens datautstyr over kortere eller lengre perioder.   

• sletting av (ulovlige) data  

• inndra Chromebook  

• politianmeldelse i alvorlige saker  

8. Hjemmebruk av Chromebook:   
Eleven bruker maskinen hjemme i forbindelse med skolearbeid. Eleven har lov til å ha maskinen hjemme i skolens 

ferier - også sommerferien.  

Eleven setter maskinen til lading hjemme og tar den med på skolen ferdig ladet.  Laderen oppbevares hjemme og 

tas ikke med til skolen. Elever har lov til å koble maskinen til andre trådløse nettverk. (Skolen kan ikke hjelpe med 

dette).  Foresatte er ansvarlige for hva elevene får tilgang til utenfor skoletid.  

9. Skader og erstatningsansvar:  
Dersom det oppstår tekniske feil ved maskin eller programvare, leveres maskinen til skolens it-avdeling. Eleven får en 

erstatningsmaskin som blir elevenes nye maskin.   

Hvis maskinen blir ødelagt pga. uforsiktighet (f.eks. ved fall, kaste fra seg ranselen med maskinen i, vannskade og 

lignende), må maskinen erstattes helt eller delvis.  Maksimalt erstatningsbeløp vil uansett ikke overstige beløpet i 

Erstatningslovens §1-2.2 

SVARSLIPPklipp her  

Denne slippen må leveres før Chromebook kan tildeles.   

Utfylt svarslipp kan fotograferes og sendes på mail til kontaktlærer.  

Elevens navn:    __________________________________  klasse: ________ 

Vi bekrefter med dette at vi har lest og godtar avtalen om bruk av ikt på Øygard ungdomsskole.  
  …….. / ……/……………. 
 
……………………………………………………………………………… 
Elevens underskrift 

 

 

………………………………………………………………………..  
Foresattes underskrift  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blank side 


