
Förälder 
 
Jag/vi har läst igenom ”Regler och anvisningar 
för Eketånga Montessoriskolas datanätverk” och 
förklarat betydelsen samt diskuterat dessa till-
sammans med  
 
________________________________ 
elevens namn 
 
Eketånga Montessoriskolas datornät används 
endast i utbildande syfte. Jag/vi inser att det inte 
är möjligt för lärare och personal att helt begrän-
sa eller kontrollera all information som finns till-
gänglig på Internet. Jag/vi har emellertid inget 
emot att mitt/vårt barn får tillgång till skolans  
datanät. Jag/vi förstår också att brott mot regler-
na kan leda till avstängning från nätet. 
 
 

 JA, jag/vi godkänner att skolan på sko-
lans hemsida och i skoltidningen på internet får 
publicera mitt/vårt barns förnamn och foto. 
 

 NEJ, jag/vi godkänner  inte att skolan på 
skolans hemsida och i skoltidningen på internet  
publicerar mitt/vårt barns förnamn och foto. 
 
 
 
OBS! Båda vårdnadshavarnas underskrift! 
 
 
_______________ ________________ 
Underskrift  Underskrift 
 
_______________ ________________ 
Namn textat  Namn textat 
 
_______________ ________________ 
Datum   Datum 

Genom skoldatanätet får lärare och 
elever på skolan tillgång till ett 
arbetsredskap som sammanbinder 
skolans alla datorer och har en koppling 
till Internet. Detta är viktigt för att skapa 
förutsättningar för en utbildning av 
högsta klass där modern 
informationsteknologi och datorer 
används som ett naturligt verktyg i 
skolarbetet.  
 
Eftersom du genom vårt nätverk har 
tillgång till allt som är fritt på Internet 
krävs det att du loggar in med ett 
inloggningsnamn och ett lösenord. Detta 
blir då ditt personliga konto. 
Nedanstående regler gäller för alla med 
tillgång till nätverket på skolan. 
 
Regler 
 Du har ansvar för hur ditt 

personliga konto används. Du 
använder ditt personliga konto i 
skolarbetet för att lösa uppgifter, 
träna, skriva och söka 
information. Detta innebär att du 
kan använda Internet och e-
post. 

 
 Samma regler för hur Du uppför 

dig och handlar gäller på 
datanätet som i samhället i 
övrigt. Du representerar vår 
skola. Använd ett vårdat språk. 
Visa respekt för andra både i 
umgänget på vårt lokala nätverk 
och ute på Internet. 
Personangrepp är aldrig tillåtet! 
Om det händer ska det  
omgående meddelas till lärare 
eller rektor. 

Tfn: 035/ 16 13 30 

Fax: 035/ 370 87 

E-post: 

eketanga.montessoriskola

Eketånga Montessoriskola 

Bäckagårdsvägen 19 

302 40 Halmstad 

Regler och anvisningar 
för användare av 

Eketånga Montessoriskolas  

datanätverk 

Halmstad  

Avskiljes och lämnas till klassfö-

reståndaren  

 


 



kan inte spara allt som finns ute på Internet. 
Alla meddelanden i allmänna forum, som t ex 
listor och nyhetsgrupper, får vidareförmedlas, 
men skall åtföljas av uppgift om ursprung. Du 
kan inte ta för givet att allt som finns på Internet 
är fritt. Det är alltid någon som har skapat tex-
ten, bilden etc. Kontrollera att du har rätt att 
sprida vidare, i annat fall fråga din lärare. 

 

Påföljder vid brott mot reglerna 
 
Rektor får besluta om avstängning. Beslutet kan inte 
överklagas. Om du bryter mot de regler som gäller 
kan du stängas av från datanätverket. 
Misstanke om brott polisanmäls. 

Samtycke till registrering och publicering 
 
Vår skola har idag liksom alla andra grundskolor i 
Halmstad en hemsida på Internet. Vår skoltidning 
skall dessutom finnas i anslutning till skolans hemsi-
da. På vår hemsida och på skoltidningens sida redovi-
sas en del av arbetet som förekommer på skolan. 
 
Enligt lag får personuppgifter eller bild på person inte 
publiceras utan att personen ifråga har godkänt det. 
Om du som vårdnadshavare kryssar i ”Ja” på sista 
sidan av ”Regler och anvisningar” betyder detta: 
 
att bilder som innehåller ditt barn i verksamheten på 
skolan får  publiceras på Internet. 
 
att  förnamnet får anges på de elever som finns med 
på publicerade bilder. 
 
att klasslistor som innehåller e-postadresser till klas-
sens elever inte får publiceras på skolans hemsida 
utan ytterligare godkännande av  vårdnadshavare. 
Elev på bild tillsammans med e-postadress får inte  
heller publiceras utan ytterligare godkännande av 
vårdnadshavare. 
 
 

 Du skall själv ta reda på  vad som 
är tillåtet. Fråga om du är osäker. 
Dessa regler du nu håller i din 
hand samt svensk lag talar om 
vad du får eller inte får göra. 

 
 Du måste alltid uppträda med 

eget namn.  
 
 Du får inte beställa varor och 

tjänster på nätet. 
 
Tänk på att… 
I andra änden av nätet finns alltid minst en 
annan människa eller något som en män-
niska har skapat. Gör inte mot dem det du 
inte vill att de skall göra mot dig. Det gäller 
bland annat e-post, diskussionsgrupper 
och chat. 
 

Det är enligt lag förbjudet att… 
 

 ändra eller förstöra filer, inställning-
ar,  hårdvara eller mjukvara, som 
ingår i datasystemet (nätverket) på 
och utanför skolan. 

 

 medvetet sprida filer med datorvi-
rus, sabotageprogram etc. 

 

 tränga in, hacka sig in i datorsystem 
(nätverk) eller bibliotek, lokalt eller 
internationellt och använda deras 
datorer och datanätverk. 

 

 kopiera eller sprida material som 
innehåller våld, terror, hets mot folk-
grupp, rasism, pornografi, mobb-
ning i form av bilder, texter, filer etc. 

 

 kopiera programvara som skyddas 
av upphovsrätt eller avtal. Respek-
tera alla former av upphovsrätt! Du 

Ansökan om tillgång till Eketånga 
Montessoriskolas datornätverk 

Elev 
 
Jag har läst igenom ”Regler och anvisningar   
….”. Jag förstår innehållet och jag lovar att 
följa reglerna och anvisningarna för skolans 
datanätverk. Om jag bryter mot reglerna kan 
jag bli avstängd från nätverket. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Underskrift 
 
___________ 
Klass 
 
____________________________________ 
Namn (textat) och datum 

Läs noga igenom ”Regler och 
anvisningar...” tillsammans med föräld-
er/rar innan detta dokument skrivs på. 

Avskiljes och lämnas till 

klassföreståndaren/mentor 

 

Vänd! 


 


