IT-regler och policy angående användning av lärplatta och annan IT-utrustning på
Väringaskolan
IT-regler i Väringaskolans hela verksamhet – (1-12 år)
Välkommen som användare av digital utrustning i Väringaskolans IT-miljö. Här följer ett antal regler
och anvisningar som alla användare ska rätta sig efter:





Ha ett vårdat språk när du använder dator eller lärplatta och visa respekt för andra.
Logga endast in med dina egna uppgifter och använd endast dina egna uppgifter och den
utrustning som du lånar.
Under lektionstid bestämmer personalen hur utrustningen ska användas.
Utrustningen ska användas på ett sådant sätt att det inte stör andra.

Angående lån av lärplatta
Väringaskolan lånar ut en lärplatta (iPad) med tillbehör (laddare/USB-kabel, samt ett skyddsfodral)
till elever i åk 1-6. Lärplattan med tillbehör kallas i detta dokument för utrustningen. Syftet med lånet
är att utrustningen skall ge eleven förutsättningar för en bred digital kompetens och möjlighet att
lära sig att utnyttja ny teknik för informationshämtning, analys, produktion, framställning och lagring
samt för att skapa plattformar för kontakt med och intryck av omvärlden.
Vård och användning
Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett betryggande sätt.
Lärplattan skall alltid förvaras i det skyddsfodral som skolan tillhandahåller. Det åligger eleven att
iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av utrustningen eftersom den är att betrakta som
stöldbegärlig egendom. Utrustningen skall förvaras i låst skåp i klassrummet vid tillfällen då
utrustningen inte används under skoldagen.
Eleven lär sig, genom utbildning av pedagogerna, att ta ansvarar för att utrustningen inte används på
ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat
material. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får vare sig visas med eller lagras
i utrustningen. Eleven får inte heller använda utrustningen till att kränka eller mobba annan person.
Skolans IT-regler skall följas.
Om en elev bryter mot reglerna gäller något av följande:
-

Eleven fråntas utrustningen under lektionen och återfår den vid annat lektionstillfälle.
Eleven fråntas utrustningen för en längre period.
Om elev fråntas utrustning enligt ovan förväntas eleven utföra motsvarande arbete på annat
sätt.
Vid fler överträdelser vidtas andra åtgärder, utifrån att elevhälsoteamet tar hand om
ärendet.

