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Riktlinjer Dator- och internet  

 

Ansvar 

Du är ansvarig för allt som du gör på skolans datorer och internet. 

 

Office 365  

Du får inte ha lösenordet nerskrivet så att det kan läsas av andra.  

Du får inte heller låna ut ditt användarnamn eller ditt lösenord.  

 

Lösenordet bör ha minst 8 (åtta) siffror och/eller bokstäver. Det kan innehålla både stora och 

små bokstäver och bör även innehålla siffror. Använd aldrig det egna namnet som lösenord. 

Om du använder skolans datorer, kom ihåg att logga ut från Office 365 innan du lämnar 
datorn.  

Allmänna regler  

På Furuboda är det inte tillåtet att:  

• använda datorn för att lägga sig i andras privatliv, mobba eller skämma ut 
andra, medvetet eller av oaktsamhet. * 

• använda spel på lektionstid, om inte detta är en del av undervisningen. 
• skicka kedjebrev vidare.  
• låta någon annan använda din inloggning. 
• förstöra information i datorn.   
• skaffa sig tillgång till information, datautrustning eller nätverksresurser man 

inte har rätt till. 
• Lägga in bilder eller material som kan skada eller göra andra ledsna eller på 

annat sätt inte hänger samman med arbetsuppgifterna. * 
• söka, sprida eller spara information som är rasistisk, kriminell eller 

pornografisk.  
 
 *Se också riktlinjer för Fotografering, filmning och ljudupptagning.  

 
Utskrifter 
Skrivarna är till för utskrifter som har med skolan att göra. Tänk på att aldrig skriva ut mer än 

det du behöver.  

Ordningsregler 

När du lämnar datorsalen/biblioteket ansvarar du för att du logga ut från Office 365 på den 

dator du använt. Stäng av datorn och att se till att där är undanplockat på bordet. Det 

innebär att du ställer tillbaka all utrustning på sin plats. 

http://www.furuboda.org/
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Säkerhet 

• E-post kan sprida datavirus. Man ska därför undvika att öppna eller skicka 
vidare medskickade filer/länkar i e-post från okända användare, inte ens om 
det kallas ”virusvarning”. Kontakta IT-support om något ser konstigt ut.  

• Den som skickar vidare ett dokument/mail ansvarar för att 
dokumentet/mailet är virusfritt innan det skickas iväg.  

• All användning av Furubodas datorer kan komma att sparas, dvs IT-
avdelningen kan i efterhand se vilka sidor på Internet du besökt. 
 
 

Trådlöst nätverk Wifi 

För att ansluta din privata dator, telefon eller surfplatta ansluter du till det trådlösa 

nätverket som heter 'Furuboda’.  

Lösenordet byts terminsvis, du får aktuellt lösenord av din kursledare eller i receptionen. 

 

Tänk på att det alltid kan synas att du sitter vid en dator på Furuboda, oavsett vilken 

internetsida du besöker. Allt sparas i datorns minne. Detta innebär att alla besök vi gör på 

en internetsida enkelt kan spåras till Furuboda.   

 

 

http://www.furuboda.org/

	Allmänna regler
	Ordningsregler
	Säkerhet

