Vedlegg 1
Utfyllende reglement for bruk av digitale enheter på skolen
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Reglene gjelder for bruk av alle typer digitale enheter i skolen, også private.
Reglene gjelder for hele skoledagen samt all aktivitet i regi av skolen.
Alle elever og foresatte skal kvittere for at de har lest og forstått reglene for bruk av nettbaserte
enheter ved starten av hvert skoleår.
Internett, sosiale medier og elektronisk kommunikasjon med andre skal kun benyttes når lærer/annen
voksen tillater det.
Du skal ikke åpne, utveksle eller søke etter innhold av pornografisk, rasistisk eller voldelig karakter,
eller innhold som du på forhånd vet at vil oppleves som krenkende eller sårende av en eller flere andre
på skolen.
Du skal ikke spre skadelig programvare eller oppføre deg på en slik måte at du utsetter enheten,
nettverket eller andre brukere for unødig sikkerhetsrisiko.
Etablering, lagring, utveksling eller opplasting av innhold (bilder, video etc.) fra friminutter og
skoletiden ellers skal bare gjøres etter samtykke fra alle involverte, slik personvernlovgivningen
forutsetter.
Ditt personlige nettverkspassord (Feide) må aldri utleveres til noen andre. Dette skal ikke være det
samme passordet du bruker på andre nettsteder eller personlige enheter. Passordene skal være
tilstrekkelig komplekse (små/store bokstaver og tall) og inneholde minst 9 tegn.

Praktisk informasjon om digitale enheter på skolen (nettbrett)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Nettbrettet skal alltid være med på skolen, hvis ikke annet er avtalt med lærer.
De voksne ved skolen bestemmer når nettbrettet skal brukes og ikke brukes.
Alle elever starter skoledagen med fulladet nettbrett.
Skolens apper og innstillinger på nettbrettet skal ikke endres.
Nettbrettet skal alltid ha tilstrekkelig med lagringsplass til skolearbeid.
Nettbrettet har alltid dekslet på.
Før skolestart og i friminuttene ligger alltid nettbrettet på anvist sted.
Nettbrettet skal behandles med varsomhet til enhver tid.
Nettbrettet skal ikke lånes bort.
Elevenes koder/passord skal aldri deles med andre.
Skolen dekker ikke tap av private data og apper som er lagret/installert på nettbrettet.
Nettbrettet er leaset av Ringebu kommune og tilhører Atea. Enheten skal leveres tilbake til skolen ved
slutten av skoleåret.
m. Elevene får alderstilpasset opplæring i personvern, nettvett, åndsverkrettigheter, vurdering av sikre
kilder og trygg databruk. Det gis også innføring i hvilke digitale plattformer som brukes til hva, og hva
vi forstår med plagiering og god sitatskikk.
n. Ved skadeverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven og elevens foresatte gjøres
erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2.
o. Se for øvrig det kommunale ordensreglementet for beskrivelse av mulige sanksjoner ved regelbrudd.

