IKT-reglement for elever
Det er vedtatt et eget IKT-reglement for elever i Finnmark fylkeskommune

IKT reglement for elever ved de videregående skoler i Finnmark
fylkeskommune
§ 1.0 Formål
All bruk av IKT systemene skal utføres på en måte som føles sikker og trygg for alle
involverte; både elever, systemeier og ev. tredjepart.
§ 2.0 Virkeområde og gyldighet

Hvem reglementet gjelder for
Alle elever ved de videregående skolene, Pasvik folkehøyskole samt alle elever tilknyttet
LOSA i regi av Nordkapp vgs. Alle elever med status som deltid eller midlertidig dekkes også
av dette reglementet.

Når gjelder reglementet
Regelverket er gjeldende til enhver tid eleven benytter resurser og/eller utstyr som eies av
Finnmark fylkeskommune, uavhengig om denne bruken skjer på en av skolene eller via
fjerntilgang fra annen lokasjon. Dette innebærer også at regelverket gjelder selv om
tilgangen til ressurser skjer via privat utstyr, fritid eller utenom skoletiden.
Reglementet gjelder så lenge elevens tilgang til ressurser og utstyr er tilgjengelig selv om
elevstatus er registrert som sluttet (dette kan være aktuelt i forbindelse med avbrutt
skolegang eller etter avsluttet skoleår).

§ 3.0 Tilgang til resurser og utstyr
Med ressurser menes programvare, Internett, læringsplattform, e-post, hjemmeområde og
fellesområde for lagring av dokumenter samt alle andre nettverkstjenester og lignende.
Med utstyr menes bærbare og stasjonære datamaskiner, skannere og skrivere, digitale
kamera, projektorer og alle andre enheter benyttet i tilknytting til digital læringsprosess
(dette innebærer også alle audiovisuelle hjelpemidler som lyd/bilde studio, webkamera,
hodetelefoner, dvd spiller og lignende).

§ 4.0 Etikk og bevissthet
All bruk av skolens IKT ressurser og utstyr skal i all hovedsak kun benyttes til
opplæringsrelatert arbeid.

Alle elever må bidra til at ressurser og utstyr benyttes på en slik måte at man oppnår færrest
mulig grad av driftsavbrudd.
Ingen må bruke IKT ressurser eller utstyr til og framsette ærekrenkede eller diskriminerende
uttalelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger,
krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige handlinger.
Ingen elever må forsøke å kompromittere tilgang til utstyr eller ressurser som eleven
normalt sett ikke har tilgang til.

§ 5.0 Sikkerhet
En elev må ikke med vilje bidra til at det oppstår driftsavbrudd i noen del av systemet eller
på annen måte forårsake ulempe for andre.
Elevens brukerident til ressurser eller utstyr skal kun benyttes av den som er rettmessig eier
av denne og skal aldri tildeles andre.
Eleven plikter å forhindre at ingen får urettsmessig tilgang til bruk av ressurser eller utstyr
tilknyttet skolen.
En elev plikter å rapportere alle forhold som kan anses som brudd på reglementet.
Når det er tilrettelagt at utstyr kan sikres når eleven ikke er tilstede skal disse innretningene
alltid benyttes. Eleven kan bli stilt erstatningspliktig om de nødvendige forholdsregler ikke er
tatt for og unngå skade eller tap av utstyr.
All data produsert av eleven skal normalt sett lagres på dertil tilpasset nettverksressurs som
fellesområde eller eget hjemmeområde. Data som lagres lokalt på PC-en er det fullt ut
eleven selv som er ansvarlig for og sikre mot tap.

§ 6.0 Innsyn og opphavsrett
IT driftspersonell har rett til å søke tilgang til alle data eller utstyr som eleven benytter ved
mistanke om regelbrudd samt og sikre funksjonaliteten til IKT plattformen ved skolen.
Åndsverkloven gjelder også selv om produktene benyttes elektronisk. Dette innebærer at
åndsverk som for eksempel ligger tilgjengelig på Internett ikke skal brukes før det er
kontrollert at bruken er i samsvar med tillatelse fra rettighetshaver. Med produkt menes
programvare, tekster, musikk, fotografier, video og lignende.

§ 7.0 Sanksjoner
Overtredelse av reglementet kan medføre at tilgangen til ressurser og/eller utstyr nektes i
kortere eller lengre tidsrom for den eleven som har utført en slik overtredelse.

Alle sanksjoner skal i hvert enkelt tilfelle bestemmes av den enkelte skoles øverste leder.
Ved uklarheter og eller særlig grove overtredelser kan opplæringssjef og eller
påtalemyndighet benyttes.
Eleven kan også stilles erstatningspliktig eller straffeforfølges ved for eksempel brudd på
regler om personvern eller taushetsplikt.
Eleven skal i hvert enkelt tilfelle ved sanksjoner tildeles utfallet av dette i brevs form. Er
eleven under 18 år skal også foresatte kontaktes.

§ 8.0 Godkjenning og forståelse
Ved pålogging til ressurser og bruk av utstyr med tildelt brukerident forstås dette som en
godkjenning og forståelse av alt innhold i dette reglementet.
Det kan også bli avkrevet elektronisk akseptering av denne avtalen i løpet av skoleåret eller
når endringer av avtaleteksten krever dette.
Den alltid gjeldende avtaletekst skal til enhver tid være tilgjengelig for gjennomlesing via den
enkelte skoles websider på Internett samt på de offentlige og interne websidene til Finnmark
fylkeskommune.

