Användaravtal och IT-policy för deltagare på Ågesta folkhögskola
Ågesta folkhögskola erbjuder sina studenter tillgång till Internet, IT-utrustning och ett
flertal IT-tjänster. Vi vill att våra tjänster skall vara trygga och välfungerande och till
nytta i studierna. För att säkerställa detta har vi tagit fram en IT-policy som gäller för
användande av skolans IT-utrustning, nätverk, Google Apps for Education och
Schoolsoft. Skolans IT-utrustning och tjänster är främst till för skolarbete.
Säkerhet
●

Lösenord till skolans tjänster är privata och får inte delas med andra användare.
Lösenorden byts ut var 6 månad.

●

Användaren är ansvarig för att datorer och kringutrustning inte skadas.

●

Endast skolans IT-personal får installera och konfigurera hård- och mjukvara på
skolans Windows datorer.

●

Logga alltid ut från datorn efter avslutat arbete.

●

Användaren får inte på något sätt ändra antivirussystemets skyddsfunktion i
skolans datorer.

●

Allt material som används som kommer från externt datormedia (t.ex.
USB-minne) eller laddas ner från Internet skall anti-virus-skannas och privata
datorer som används i skolans nätverk skall ha ett anti-virus-system installerat
som uppdateras dagligen.

●

Det är inte tillåtet att använda skolans nät för att sätta upp webserver,
webbhotell e.d.

Lagring
●

Vi önskar att användarnas filer skall var tillgängliga och trygga och vi vill därför
att alla sparar sina sina skolrelaterade filer på skolans Google Drive tjänst. Skolan
ansvarar inte för filer som sparas lokalt på datorerna.

●

Vid avslutade studier eller studieavbrott ansvarar deltagarna själva för att
överföra filerna ifrån skolans Google Drive till privata lagringsmedia. 4 veckor
efter avslutade studier avslutas kontot och filerna raderas.

Personuppgifter

●

Skolans nät och tjänster är främst till för skolarbete och får bara användas i
enlighet med skolans IT-policy. Användare uppmanas till att skilja mellan privata
tjänster och de tjänster som skolan erbjuder.

●

Skolan värnar om din personliga information och integritet och om du använder
skolans nät och tjänster enligt skolans policy så har du ett stärkt integritetsskydd.

●

För att säkerställa välfungerade IT-tjänster och att skolans IT-policy följs loggas
aktiviteter på skolans nät och IT-administrationen har tillgång till innehåll och
aktivitet på skolans IT-tjänster.

Etik*
●

Användningen av Ågesta folkhögskolas IT tjänster är till för att stödja lärandet
och att användandet präglas av respekt, tolerans och välvilja.

●

Ågesta Folkhögskola tillåter inte användning som är olaglig, rasistisk,
pornografisk, diskriminerande, nedsättande, kränkande eller förtalande.

●

Det är inte tillåtet att använda utrustningen för brott mot upphovsrätt eller
kopieringsskydd eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn.

●

Det är inte tillåtet att sprida massutskick av e-post, så kallad spam.

●

Det är inte tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras
material eller kommunikation

●

För att säkerställa välfungerande IT tjänster är det viktigt att du rapporterar
felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelanden eller annat fel avseende
IT-systemet till ansvarig personal snarast.

*(Gäller även privat utrustning som är uppkopplad mot skolans nätverk)
Brott mot IT-policy
Vid brott mot skolans IT-policy kan man stängas av från IT-systemet. I övrigt gäller
samhällets lagar och skolans studeranderättsliga dokument. Om skolans IT-utrustning
avsiktligt skadas är du skadeståndsskyldig.
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Jag förstår och samtycker till ovanstående policy och lovar att följa avtalets anvisningar
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