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IKT reglement for Gosen skole 

Velkommen som elev ved Gosen skole! Du har mulighet til å bruke skolens digitale enheter i 

læringsarbeidet. Du får tildelt brukernavn og passord til skolens nettverk. 

IKT reglementet gjelder all bruk av digitale enheter og nettverk i læringsarbeidet. Elever og foresatte 

må gjøre seg kjent med innholdet i IKT reglementet og skolens ordensreglement og signere erklæring 

på side 2.   

Gosen skoles IKT-reglement 

 Eleven er ansvarlig for sitt brukernavn og passord. Du har ansvar for at andre ikke kjenner til 

eller bruker ditt brukernavn og passord      

 Programvare, filmer eller musikkfiler skal ikke lastes ned på skolens datamaskiner.   

 Elever som misbruker utstyr og program, vil bli nektet adgang til nettverk og utstyr.  

 Foresatte stilles økonomisk ansvarlig for utgifter som påføres skolen som følge av misbruk    

 Det skal ikke søkes frem, skrives ut, settes bokmerker på, produseres eller legges ut sider med 

innhold av pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter  

 Det skal ikke sendes anonym e-post. Vær høflighet når du har kontakt med andre  

 Det skal ikke bestilles varer av noe slag fra skolens nettverk    

 

Elever ved Gosen skole oppfordres til å følge følgende nettvettregler:  

 Vis respekt når du bruker nettet. Mobbing på nett er like alvorlig som annen mobbing.  

 Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre  

 Lag alltid passord som er vanskelig for andre å stjele    

 Hvis du opplever noe ubehagelig, fortell det til en du stoler på 

 Meld til politiet på www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen 

andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Hilde Solberg 

rektor 
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Elevens navn: __________________________________________   

Klasse:_____ Startår: 20__ 

 

Signeres av elev:  

Jeg har lest IKT reglementet og forstår innholdet.  Jeg vet at dersom jeg bryter reglene eller på 

annen måte misbruker utstyret, mister jeg retten til å bruke dette.  Jeg er også klar over at 

dersom jeg bevisst skader utstyr eller programvaren som benyttes, vil mine foresatte kunne bli 

stilt økonomisk ansvarlig for utgifter skolen har for å rette opp skadene.  

 

Elevens underskrift:____________________________________ Dato:____________  

  

 

Signeres av foresatte:  

Jeg/vi har lest gjennom IKT reglementet og godkjenner at vår sønn/datter gis tilgang til bruk 

av skolens utstyr og nettverk. Jeg/vi er klar over at vi kan bli stilt økonomisk ansvarlig for 

utgifter skolen får dersom vårt barn bevisst skader datautstyr/programvare. (jfr. gjeldende 

erstatningsregler i skadeerstatningslovens § 1-2.)  

  

I forbindelse med at skolen legger ut informasjon på Internett (www.gosenskole.no) vil det av 

og til være aktuelt å legge ut bilder av elever og skrive om aktiviteter som foregår på skolen. 

Vi ber derfor om tillatelse til å legge ut bilder av din sønn/datter på skolens internettsider. Vi 

gjør oppmerksom på at det er skolens ledelse som vurderer hva som skal legges ut.  

 

Jeg/vi samtykker i bruk av bilder av vår sønn/datter på skolens internettsider. Navn og 

bilde vil ikke bli knyttet sammen. 

Jeg/vi samtykker ikke i bruk av bilder av vårt barn på skolens internettsider.  

 

 

Foresattes underskrift:__________________________________ Dato:____________ 

 

 

 

 


