
 

 

Reglement for bruk av digitale enheter i skolens trådløse 
nettverk  

 
Alle elever som takker ja til skoleplass på KVS-Lyngdal forplikter seg til å følge 

gjeldende reglement så lenge han/hun er elev ved skolen. 
 
1) Vanlige regler som gjelder for mellommenneskelige forhold, gjelder også for bruk av 

internett og elektronisk kommunikasjon ved KVS-Lyngdal. Det betyr bl.a. at man skal bruke 
et allment akseptert språk i kommunikasjon med andre mennesker. 
 

2) Reglene gjelder for alle enheter (pc, Mac, nettbrett, mobiltelefon etc.) som koples til 
skolens nettverk. 
 

3) Det er forbudt å søke, laste ned, lagre, skrive ut, eller spre materiale via Internett som: 
- inneholder pornografi, nazistisk og eller rasistisk propaganda. 
- inneholder hat, oppfordring til narkotika, vold eller andre forbrytelser. 
- er diskriminerende overfor kjønn, hudfarge, etniske grupper og religiøse overbevisninger. 
- har til hensikt å skade maskiner eller andre personer. 
- bryter lovene om opphavsrett; såkalt pirat Software eller kopi av filmer osv. 
 

4) Det er forbudt å sende e-post som har til hensikt å skade, for eksempel ”mail-bombing”, 
virusspredning etc. 
 

5) Det er forbudt å logge seg inn på eller forsøke å bryte seg inn på en annens konto. Det er 
ikke tillatt å informere andre om sitt eget eller andres passord. 
 

6) Hver bruker er selv ansvarlig dersom det gjøres avtaler på internett, økonomisk eller på 
annen måte. 
 

7) Når eleven forlater PC-en, bør skjermen låses, slik at andre ikke har tilgang til maskinen. 
 

8) Filer skal lagres i skyen i OneDrive på Office365, og skolen er ikke ansvarlig dersom 
filer/data forsvinner pga. at de ikke er lagret der (f.eks. ved reparasjon). 
 

9) Ved mistanke om misbruk eller annen ulovlig aktivitet, forbeholder skolen seg retten til 
innsyn i elevens systemer.  
 

10) Dersom reglene brytes, kan dette føre til nedsatt ordens- eller adferdskarakter, 
utestenging fra nettverket og evt. politianmeldelse ved alvorlige brudd. 
 
 
 
 


