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Anvisningar för att få använda datorerna på skolan
1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till
skolarbetet.
Förklaring: Att medvetet söka på sidor som uppfattas kränkande av andra, som innehåller
pornografi, rasism och våld, strider mot skolans etik. Undantag gäller endast om det direkt
ingår i ett skolarbete där jag fått uppgiften av en lärare. Du får heller inte göra några inköp
och handla över Internet.
2. Jag talar alltid om vem jag är när jag skriver e-post.
Förklaring: Du ska alltså inte vara anonym (=utan namn eller påhittat). När du skriver epost skriver du till en bestämd person. Om du själv får e-post vill du säkert veta vem det är
ifrån.
3. Skolans datorer är i första hand till för skolarbetet.
Förklaring: Detta innebär att den som använder datorn för annat bruk, måste lämna plats åt
den som har ett skolarbete att göra. Inget chatt, typ Lunarstorm, Messenger och kamrat är
tillåtet under ordinarie skoltid.
4. Jag skriver e-post eller gör en hemsida med ett sådant innehåll som jag själv vill läsa
och som jag kan stå för.
Förklaring: Du får t ex inte skriva sådant som kan såra eller kränka någon annan. Du ska
också använda ett vårdat språk, alltså inte könsord eller svordomar. Detta handlar om god
ton och kallas på Internet för netiquette eller netikett.
5. Jag använder endast mitt eget lösenord, och använder bara min egen inloggning.
Förklaring: Tänk på att skydda och komma ihåg ditt lösenord! Lösenord finns till för att
skydda datorer och dess innehåll, t ex det du själv skrivit. Att tala om sitt lösenord är som
att ge bort nyckeln till sitt hem! Kom ihåg att logga ut efter att du använt datorn färdigt, så
ingen annan får tillgång till din hemkatalog på servern.
6. Jag använder endast de program som redan finns på skolans datorer.
Förklaring: att kopiera gratisprogram eller gratisspel medför alltför stora risker för
spridning av virus på skolans datorer. OBS! Det är heller inte tillåtet att ladda ner mp3filer
och andra packade program, vidare inte titta på film, lyssna på musik eller spela spel som
ligger online. Det beror på att Internet-nätet är gemensamt för hela skolan och att viktiga
arbetsuppgifter inte kan genomföras eller får vänta för att nätet är överbelastat. Du får inte
installera något program, varken något du tagit med på cd-rom, diskett eller laddat ner
från nätet. Om du tar med en diskett för att spara på så måste du alltid viruskontrollera
denna innan du använder den. Datorerna har ett inbyggt virusskydd så detta sker
automatiskt, men avbryt aldrig en viruskontroll, då det kan skada skolans datorer.
7. Jag använder bara de datorer som eleverna har tillgång till.
Förklaring: Du får aldrig gå in och använda dig av datorerna på lärarnas
arbetsrum/kontoret. De datorerna är bara till för skolans och församlingen Guds Krafts
personal. Detta gäller även i de fall alla andra datorer är upptagna. Undantag från denna
regel kan ske om ansvarig lärare tillåter det.

8. Jag skriver bara ut sådant som har med skolas arbete att göra.
Förklaring: Varje elev har ett begränsat antal sidor som han/hon får skriva ut varje månad.
Om detta överskrids så måste eleven begära mer hos ansvarig lärare. Bara efter lärares
medgivande kan du få skriva ut saker för privat bruk.

9. Allt det jag sparar i min hemkatalog på servern ansvarar jag för.
Förklaring: Du har fått dig tilldelat ett utrymme på skolans server som ger dig möjlighet
att spara filer, bilder och annat som du behöver för ditt arbete i skolan. Utrymmet är
begränsat. Att medvetet spara bilder, filmer eller text som uppfattas kränkande av andra,
som innehåller pornografi, rasism och våld, strider mot skolans etik. Bryter du mot dessa
regler kan skolan stänga av ditt konto, och du utestängs från att använda skolans datorer.
Alla delar av din hemkatalog kan också vid behov kontrolleras och genomsökas.

Enligt svensk lag är det förbjudet att…
• Använda någon annans bilder, texter, musik utan dennes tillåtelse-.
Förklaring: Detta kallas upphovrättsslagen och är till för att även skydda det du gör.
• Ta sig in i andras datorer
Förklaring: Detta är ingen lek. Det är ett brott. Jämför med om någon går in ett arbete du gjort och
den förstör och ändrar bilder, texter eller siffror i ett viktigt sammanhang.
• Kopiera material på Internet och sedan låtsas att man själv gjort det.
Förklaring: detta är rent fusk. Tänk också på att andra har tillgång till samma material som du och att
det idag är lätt att avslöja. Du ska alltid ange källan!
• Kopiera program och spel som inte är gratis.
Förklaring: Vad ska de som gör programmen leva av om ingen betalar?
OBS! Att inte följa lagen är straffbart!

Jag frågar alltid om jag är osäker!

Elevens ex

Ansökan
om att få tillgång till Sävsjö Kristna Skolas datorer

Jag ansöker härmed att få tillgång till skolans datorer och kunna använda både det lokala
nätverket och Internet. Jag har noga läst kontraktet och förstått innebörden av reglerna och
anvisningarna. Jag får endast spara data i min hemkatalog som jag fått mig tilldelad i samband
med att jag fick mitt användarnamn och lösenord. Jag ansvarar också för att inga obehöriga
kommer åt mitt lösenord.
Om jag använder datorerna på ett olämpligt sätt och i strid med kontraktet har skolan rätt att
begränsa min tillgång eller i grövre fall helt avstänga mig från användandet av datorerna.
Dessutom har jag ansvar för eventuella skador som kan ha uppstått för att jag inte följt
reglerna, och kan därmed också bli ersättningsskyldig.

_________________________
Klass

_________________________
Ort och datum

_________________________
Elevens namn (textat)

_________________________
Elevens namnunderskrift

_________________________
Målsmans namn (textat)

_________________________
Målsmans namnunderskrift

Skolans ex

Ansökan
om att få tillgång till Sävsjö Kristna Skolas datorer

Jag ansöker härmed att få tillgång till skolans datorer och kunna använda både det lokala
nätverket och Internet. Jag har noga läst kontraktet och förstått innebörden av reglerna och
anvisningarna. Jag får endast spara data i min hemkatalog som jag fått mig tilldelad i samband
med att jag fick mitt användarnamn och lösenord. Jag ansvarar också för att inga obehöriga
kommer åt mitt lösenord.
Om jag använder datorerna på ett olämpligt sätt och i strid med kontraktet har skolan rätt att
begränsa min tillgång eller i grövre fall helt avstänga mig från användandet av datorerna.
Dessutom har jag ansvar för eventuella skador som kan ha uppstått för att jag inte följt
reglerna, och kan därmed också bli ersättningsskyldig.

_________________________
Klass

_________________________
Ort och datum

_________________________
Elevens namn (textat)

_________________________
Elevens namnunderskrift

_________________________
Målsmans namn (textat)

_________________________
Målsmans namnunderskrift

Instruktioner för användare av Sävsjö Kristna skolas datorer och nätverk
Som användare av skolans datorer får du ett unikt användarnamn och ett unikt lösenord.
Första gången du loggar in på skolans nätverk (som är domänen ”SKS”) blir du ombedd att
välja ett nytt lösenord. Det du får första gången (som står här nedan) är bara ett tillfälligt och
används bara första gången. Tänk på att välja ett lösenord som du lätt kan komma ihåg, men
var noga med att inte välja något som dina kamrater kan lista ut. Exempel på bra lösenord är
sådana som blandar siffror och bokstäver. Tänk på att datorn också kommer ihåg om du väljer
stora eller små bokstäver. Ditt lösenord måste bestå av minst fyra tecken eller/och siffror.
Skulle du glömma bort ditt lösenord kan din lärare hjälpa dig att få ett nytt, men du får räkna
med att det kan ta en viss tid innan du får ett nytt, och att du då under denna tid inte kan
använda skolans datorer. Så innan du loggar in första gången var då förberedd på att ändra ditt
tillfälliga lösenord.
När du sedan använder datorerna fortsättningsvis så behöver du ditt användarnamn och ditt
lösenord. I inloggningsrutan finns det också med en ruta som heter ”Domän”, där väljer man
att logga in på ”SKS”, inget annat. Är du osäker på hur du ska göra kontaktar du din
klassföreståndare för mer information och vägledning.
Du får också en personlig mailadress som består av
fornamn.efternamn@savsjokristnaskola.nu För att komma åt dina mail loggar du in via
www.savsjokristnaskola.nu och skriver in din emailadress och lösenord under webbmail och
klickar sedan på logga in.

Elevens namn: ______________________________________________________________

Elevens användarnamn: ______________________________________________________

Elevens tillfälliga lösenord: ____________________________________________________

Elevens emailadress: _________________________________________________________

Elevens lösenord till email: ____________________________________________________

