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Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT
Brug af skolens IT
 Skolens computere er beregnet til undervisningsformål.
 Computere udleveres og afleveres i samarbejde med en lærer.
 Computere er dyrt undervisningsmateriale og skal behandles
med omtanke.
 Bær dem kun i slukket og lukket tilstand.
 Anbring dem altid på et bord eller lignende fast underlag.
 Hold mad og drikke væk fra computerne.
 Læg tilbehør (opladere, mus, forlængerledninger osv.) på plads
efter dig.
 Log af, sluk og sæt computeren til opladning efter brug, så udstyret er klar til den næste lektion.
 Det er kun tilladt at bruge de programmer, der fra skolens side
er installeret på computerne.
 Det er ikke tilladt at ændre i maskinernes opsætning, herunder at
installere egne programmer.
 Der må kun udskrives i forbindelse med skolearbejde.
 Du skal undgå unødig udskrivning - tænk økonomisk og vær ressourcebevidst. Hvis der udskrives information fra Internettet, så
vær opmærksom på ikke at udskrive overflødigt materiale. Én
web-side kan godt være meget større end et par sider. (Kopiér
evt. til et tekstbehandlingsprogram først.)
 Der kan være ventetid ved udskrift, eller printeren kan være
stoppet, så vent med at udskrive én gang til, selv om din udskrift
ikke kommer med det samme.
 Du må gerne selv fylde papir i printeren, hvis den er tom. Papir
udleveres fra biblioteket eller kontoret.
 Smartboard må alene benyttes i forbindelse med undervisningen
og efter aftale med en lærer.

Brug af eget IT
 Eleverne er meget velkomne til at medbringe eget IT-udstyr og vi
opfordrer eleverne i overbygningen til at gøre dette.
 Computeren medbringes på eget ansvar. Dvs. skolen kan ikke
gøres ansvarlig for skader opstået på vej til og fra skole, i undervisningen eller i frikvartererne. Skolen stiller aflåselige skabe til
rådighed.
 Uanset om du anvender egen computer eller skolens computere,
skal du overholde skolens regler for brug af Internet og skolens
regler for brug af printere og andet udstyr.
 Læreren bestemmer, dvs., at det er op til den enkelte lærer at
vurdere, om det er i orden i den aktuelle situation at bruge egen
computer, eller skolens computere skal benyttes. Det kan være
din opsætning eller programudbuddet på din computer, som efter lærerens skøn er uhensigtsmæssig i forhold til den aktuelle
undervisning.
 Da skolen ikke har ubegrænset båndbredde, må tjenester af underholdende karakter som ”streaming”, spil og lignende vige for
undervisning.

Brug af skolens net
Din adgang til Internettet bygger på tillid til, at du vil respektere nedenstående retningslinjer for god tone på nettet.
 Du må kun bruge skolens computere og net på en sådan måde,
at det efter skolens vurdering er lovligt og uskadeligt for skolens
omdømme.
 Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes.
 Du har selv ansvaret for dine handlinger (udtalelser, kopiering).
 Enhver brug af internettet skal være lødig.
Det betyder at vi forventer, at du i e-mails, nyhedsgrupper og ved
chat:
 skriver i en pæn tone
 udtrykker dig klart - brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke
noget underforstået
 underskriver dine meddelelser, så man kan se, at de er fra dig
 holder dig til emnet i nyhedsgrupper eller konferencer og underskriver dine indlæg
Overtrædelse af ovennævnte retningslinjer medfører, at du som bruger mister dit login og udelukkes fra brug af skolens computere i en
periode. Desuden vil hjemmet blive informeret om udelukkelsen.

Skolebestyrelsens principper for elevers brug af mobiltelefoner og
eget it-udstyr
Mobiltelefonen må som udgangspunkt ikke være tændt i undervisnings- og SFO-tiden. Læreren kan dog beslutte, at mobiltelefonen må
bruges i forbindelse med undervisningen.
Mobiltelefonens kamera må ikke benyttes i skoletiden uden forudgående aftale med en lærer.
Hvis eleven gentagende ikke retter sig efter disse principper, skal mobiltelefonen afleveres på kontoret, hvor eleven kan afhente den ved
afslutningen af skoledagen.
Ved gentagende inddragelse af elevens mobiltelefon, skal denne afhentes af forældrene ved afslutning af skoledagen.
Eleverne er meget velkomne til at medbringe eget it-udstyr. Dette sker
dog på eget ansvar og udstyret skal til enhver tid benyttes efter de
gældende retningslinjer for brug af eget it-udstyr.
Sker der skader på eller tyveri af elevens ting på skolen, er det den
enkeltes egen indboforsikring, der evt. dækker tabet.

Retningslinjer for brug af Facebook og andre sociale medier
Facebook og andre sociale medier åbner mange muligheder og kan
dermed også give anledning til mange faldgruber.
Hurup Skole har derfor valgt at formulere følgende retningslinjer for
brugen af disse:
Ansatte
 Det er op til den enkelte ansatte, hvorvidt man ønsker at bruge
sociale medier.
 Der må under ingen omstændigheder diskuteres elever, forældre, kolleger, ledelse, arbejdsmæssige forhold eller andre områder, der har med skolen at gøre på offentlige fora som Facebook.
 Brugen af sociale medier skal begrænses til pauser og fritid.
 Venner skal være fyldt 13 år, uanset relationens karakter.
 Accepterer man en elev i en klasse, accepterer man alle elever i
klassen. Undtaget er private relationer.
 Accepterer man en forælder i en klasse, accepterer man alle forældre i klassen. Undtaget er private relationer.
 Det er op til den enkelte medarbejder at udvise ansvarlighed.
Elever
 Det er op til den enkelte elev, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier som Facebook.
 Brugen af Facebook må ikke foregå i undervisningstiden, med
mindre, der er indgået en klar aftale med den lærer, der forestår
undervisningen, men begrænses til pauser og fritid.
 Reglerne for brug af Facebook foreskriver, at eleven skal være
fyldt 13 år for at kunne benytte mediet.
 Eleven må ikke udstille eller på anden måde støde andre elever,
forældre eller ansatte.
 Føler eleven sig udstillet eller på anden måde generet, eller har
viden om at andre gør, henvender eleven sig til klasselæreren.

Forældre
 Det er op til den enkelte forælder, hvorvidt man ønsker at bruge
sociale medier som Facebook.
 Der opfordres til, at der ikke diskuteres børn, forældre, ansatte,
arbejdsmæssige forhold eller andre områder, der har med skolen
at gøre på offentlige fora som Facebook.
 Der opfordres til, at man kraftigt overvejer, hvorvidt man ignorerer eller accepterer venskaber med skolens børn og forældre.
Andet
 Føler man sig krænket eller oplever, at nogen af ovennævnte bliver det, eller på anden måde er indblandet, skal man rette henvendelse til berørte ansatte eller leder.

