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Bakgrund 
 
Håbo kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern 

informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Som en del i denna 

strävan erbjuds elever på kommunala skolor genom lån att disponera ett personligt 

digitalt verktyg av typen surfplatta/dator eller motsvarande under sin studietid. Det 

digitala verktyget kallas nedan ”Datorn” och ska användas i skolarbetet som ett verktyg 

när det gäller att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. 

 

För att eleven ska få kvittera ut datorn krävs att eleven och minst en vårdnadshavare har 

undertecknat ett låneavtal, deltagit vid informationsmöte samt godkänt dessa etikregler 

för datoranvändning. Genom undertecknandet av låneavtalet har eleven och 

vårdnadshavare accepterat villkoren i låneavtalet. 

 

Användning av Datorn 

Under lektionstid får utrustningen inte användas på ett sätt som stör undervisningen. Läraren 

avgör när och hur utrustningen ska användas. Lärare har enligt skollagen (2010:800) rätt att 

beslagta utrustningen under lektionen.  

Under låneperioden ska eleven vårda Datorn och förvara den på ett betryggande sätt. Alla 

instruktioner och manualer eller liknande som följer med Datorn ska följas. Det åligger eleven 

att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av Datorn med beaktande av att den är 

att betrakta som stöldbegärlig egendom.  

Eleven ansvarar för att Datorn inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning 

t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material (t.ex. musik, film, datorprogram, 

spel, bilder). Hemsidor med anknytning till stötande innehåll eller kriminell verksamhet får inte 

besökas. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i 

Datorn. Eleven får inte heller använda Datorn till att kränka eller mobba annan person. Skolans 

personal, och ytterst rektor, avgör slutligt vad som är att anse som stötande innehåll. 

Eleven ansvarar själv för att följa de användarvillkor som gäller för program och annat som 

laddas ned eller på annat sätt installeras på Datorn. 

 

E-post 

När eleven kommunicerar med personal på skolan ska skolpostadress användas dvs. inte 

elevens privata e-postadress.  

Nedanstående policy har som syfte att skydda skolan och andra användare av skolans e-post 

system. Brott mot nedananstående lagar och regler medför omedelbar avstängning från e-post-

systemet. 

 

Elev får inte med skolans e-post system skicka/vidarebefordra brev som innehåller: 
 

 hot, rasistiska eller obscena uttalande eller har annat kränkande innehåll 
 känslig information 
 upphovsrättsskyddat material 
 virus 

 
 

 

 



 
 

 

Eleven ska alltid vid användande av Dator och skolans e-post: 
 

 använda ett vårdat språk 

 visa respekt för andra människor 
 respektera alla former av upphovsrätt 

 

Det innebär bl.a. att eleven inte får ladda ned eller sprida texter, bilder eller ljud som kan 

upplevas som kränkande eller nedsättande eller som är skyddat av annans upphovsrätt. 
 
Säkerhetskopiering och lagring av data 
 
Eleven förutsätts säkerhetskopiera elevarbeten och annat väsentligt digitalt 

innehåll (inte programvara) för att säkerställa att oavsiktligt raderat data på 

datorns lokala hårddisk enkelt kan återställas. Säkerhetskopiering kan ske 

genom skolans e-postsystem, genom internet t.ex. onedrive eller på annat 

sätt. 

 

Eleven ansvarar själv för det som lagras i Datorn. Skolan ersätter inte 

program, filer eller material som lagras i Datorn om t.ex. hårddisken måste 

bytas eller omformateras. 

 

Kontroller 
 
Skolan kan komma att göra stickprovskontroller av elevens Dator och har 

rätt att kontrollera webbläsarhistorik, innehåll och får vid behov uppdatera 

och ominstallera Datorn. 

 

Dessa etikregler kan ändras och uppdateras under låneperioden. 

 


