10. Aabenraa
IT-aftale

Jeg ______________________________________
Elevens fulde navn
får adgang til skolens devices med mit Uni-C login og til det trådløse netværk – herunder
også adgang til SkoleIntra, Internet, Skolekom, netværksdrev og printere til mit
skolearbejde.
Mit Uni-C login er strengt personligt. Jeg låner det ikke til andre. Jeg må gerne bruge min
private device på skolen. Brug af private devices på skolen er også omfattet af skolens
regler og denne IT-aftale.
I mit arbejde overholder jeg de IT-regler, der i øvrigt gælder på skolen. Jeg overholder
reglerne for god sprogbrug (net-etikette) – også når jeg mailer/chatter på skolen.

Vigtige regler:








Ingen elev må bruge IT på skolen uden underskrevet IT-aftale.
Produkter udarbejdet af eleven i forbindelse med undervisningen må vises på skolens hjemmeside www.10.aabenraa.dk samt digitale medier med mindre eleven senere forbyder det.
Private devices skal være beskyttede med anti-virus program, når de benytter skolens
trådløse netværk
Såfremt eleven ikke overholder skolens IT-regler, udelukkes vedkommende fra at benytte IT
på skolen i forbindelse med undervisningen.
Ved brug af private devices på skolen har skolen ansvaret for, at det trådløse netværk virker
(herunder internet adgang), og at der er adgang til printere i begrænset omfang. Det er
elevens og hjemmets ansvar og opgave, at devices kan gå på det trådløse netværk, at der er
de nødvendige lovlige programmer, og at devicen fungerer.
Overtrædelse af lovgivningsmæssige regler politianmeldes.

Ved brug af lånte PC eller iPads indskærpes det over for mig, at jeg er forbudt adgang til de
administrative værktøjer og programmer på de forskellige devices. Det vil for eksempel sige
”Indstillinger” på iPad og ”kontrolpanel” på PC med mere. Jeg ved, at misbrug fører til
erstatningskrav for hjemmet.
Ligeledes må ”labels” og andre mærkater sat på lånte devices ikke fjernes. Misbrug fører til, at det
lånte materiale inddrages. Hvis labels falder af – kontakter jeg kontor og få et nyt sat på.

Aabenraa, dato _______

Aabenraa, dato _______

__________________________
Elevens underskrift

__________________________
Forældre/værges underskrift

Udfyldes af skolen ved aflevering:
Elevnummer:

Kontaktholdslærer:

