IKT reglement fra Buskerud fylkeskommune
Gjelder f.o.m. skoleåret 2018/2019

Dette reglement vil du også finne på skolens nettside. Som elev må du forholde deg til det til enhver
tid gjeldende IKT reglement.

§1 Formål
Reglementet skal fremme god samhandling, god orden og gode arbeidsvaner, og bidra til et stabilt
og sikkert driftsmiljø, slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever i
Buskerud fylkeskommune.
Reglementet gir bestemmelser om:
•
•
•
•
•

rettigheter og plikter
nettetikk
bruk av IKT-ressurser
Innsyn, inngrep og tilgang til nett
ansvarsfraskrivelse

§2 Virkeområde
Reglementet gjelder for bruk av Buskerud fylkeskommunes IKT-ressurser og for enhver bruk av
Buskerud fylkeskommunes datanettverk, både ved bruk av Buskerud fylkeskommunes IKTressurser og ved bruk av private/andres IKT-ressurser.

§3 Rettigheter og plikter
1. For å benytte skolens datanettverk, må du og dine foresatte ha signert en av de tre avtalene i
årets ordninger.
Buskerud fylkeskommune har to forskjellige ordninger for skoleåret 2018-2019:
•
•

Avtale om bruk av lease PC.
Avtale om bruk av privat PC.

En tredje avtale gjelder for utlån av pc i kortere perioder:
• Avtale om utlån av PC for kortere perioder.
2. Bærbar datamaskin som brukes i fylkeskommunens datanett til skolearbeid skal til enhver tid
ha oppdatert operativsystem og antivirusprogram.
3. Etter at avtalen er inngått, vil du bli registrert med brukernavn og passord. Passordet er ditt
private og gir adgang til brukerkontoen og skolens øvrige datautstyr. Du er personlig
ansvarlig for all aktivitet som utøves på nettverket via din brukerkonto og datamaskin. Du må
derfor aldri oppgi ditt passord eller låne ut din brukerkonto til andre. Førstegangspassordet
skal endres. Dersom andre får greie på passordet ditt, skal passordet også endres.
4. Du får tildelt brukerkonto for datanett, epostkonto med lagringsplass (Office 365) tilgang til
program for fraværs- og karakterføring (SA) og fylkeskommunens læringsplattform (ITSL).
5. Buskerud fylkeskommune skal bidra til at ditt personvern og din integritet til dine data ikke
krenkes av andre.
6. Buskerud fylkeskommune utleverer ikke opplysninger om deg eller data tilhørende deg, med
mindre det fremgår av lovgivningen for øvrig at slike opplysninger kan gis.
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7. Datautstyr, datanett, internettilgang, fillagring og brukerkonti skal brukes til eget
opplæringsbehov.
8. Det skal ikke installeres eller lastes ned annen programvare eller andre filer enn det som er
bestemt brukt til skolearbeid. All hardware inngrep på leaset PC skal KUN utførers av skolens
IKT-kontor eller av leverandøren.
9. Det er IKKE lov å kringkaste egne trådløse nett innenfor skolens geografiske område.
10. Du kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelt oppstått tap eller skade i den tiden du
disponerer brukerkonti, datautstyr, datanett og fillagring.
11. Du er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte
fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder nedlasting og bruk
av ulisensiert programvare.
12. Nettetikk
•
•
•
•
•
•
•
•

Vær ærlig og høflig.
Vis respekt for andre.
Vis respekt for andres livssyn og rase.
Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på
noe datasystem.
Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store
konsekvensskader.
Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller
dataprogrammer.
Bilder, video eller annen personlig informasjon om en eller flere personer kan bare
legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller i de
tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c.
Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre
pornografisk, rasistisk, voldelig eller noe annet materiale som kan oppfattes som
krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

§4 Innsyn, inngrep og tilgang til nett.
1. I utgangspunktet skal det innhentes samtykke fra bruker ved innsyn. I situasjoner hvor
tidsnød eller andre årsaker umuliggjør eller gjør det svært vanskelig eller uhensiktsmessig å
innhente samtykke, kan innsyn foretas med tillatelse av rektor eller hans stedfortreder.
Det skal alltid være to tilstede ved innsyn i en elevs datamaskin. Bruker skal i disse tilfellene
informeres i ettertid, og inngrepet skal registreres i et saksbehandlingssystem. Skolen, v/IKTdriftspersonale, kan foreta inngrep ved å sperre, stenge eller på andre måter endre en
ressurs når det er nødvendig.
2. De videregående skolene har anledning til å gjennomføre elektroniske overvåkingstiltak ved
prøver, tentamener og eksamener der datautstyr benyttes som hjelpemiddel.
3. Skolen / lærerne kan stenge tilgang til skolens nettverk under prøver, i klasserom, verksted
ol. Bruk av andre nettverk er da ikke tillatt.

§5 Brudd på reglementet – sanksjoner
Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og fremgangsmåten ved behandling av slike saker
fremgår av Buskerud fylkeskommunes ordensreglement. I tilfeller hvor brudd på bestemmelsene
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har ført til tap, kan det bli fremsatt krav om erstatning. I tilfeller hvor det kan foreligge straffbare
forhold, kan saken bli anmeldt til politiet.

§6 Ansvarsfraskrivelse
Buskerud fylkeskommune er ikke økonomisk ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre
tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester.

§7 Særskilte regler
For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole
anledning til å vedta tilleggsregler.
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