
Avtale om bruk av skolens datautstyr og Internett/Gafe-konto. 
 
Skolens datautstyr: 
 

 Datautstyret skal behandles forsiktig slik at ikke noe blir ødelagt. 
 Datautstyret skal brukes etter avtale med lærer. 
 Det er ikke tillatt å legge inn eller laste ned egne programmer eller programfiler på 

skolens datamaskiner. 
 Det er ikke tillatt å forandre oppsett på datamaskinene. Det er her ikke tillatt å fjerne 

eller slette programfiler, snarveier, programmenyer eller endre på skjermbakgrunn og 
ikoner på skrivebordet. 

 
 
Internett: 
 
Internett består av mange datamaskiner koblet sammen i et nettverk (www, eller world wide 
web). Datanettet består av maskiner fra land i hele verden. Åsveien skole sine maskiner er en 
del av dette nettverket. Reglene gjelder først og fremst bruk av skolens datanett, men også 
framferd og oppførsel på hele Internett. Alt du gjør med din GAFE-konto knyttes til skolen og alle 
regler gjelder uansett om du bruker din konto på skolen eller hjemme. 
 
I tillegg til lov om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester, telekommunikasjon og 
norsk straffelov gjelder følgende regler for bruk av internett ved skolen: 
 

 Internett og e-post skal bare brukes i undervisningssammenheng etter avtale med lærer. 
 Åsveien skole og ressurssenters ordensregler gjelder også ved bruk av internett. 
 Det er ikke lov å skaffe seg tilgang til andres datafiler og brukerprofiler. Delt innhold 

skal ikke deles videre uten at dette er avtalt med lærer. 
 Det er ikke lov å bevisst gå inn på internettsider som har et voldelig eller pornografisk 

innhold. 
 Chatting er kun tillatt når det er styrt av lærer som en del av undervisningen for 

eksempel i GAFE eller på læringsplattform som er et lukket nett. 
 Man skal oppføre seg som en god representant for skolen, og ikke fornærme andre ved 

sin bruk. Vanlige regler for god oppførsel følges også her. 
 Ved nettbruk skal alle følge skolens nettvettregler- 

 
 
Gjør deg kjent med internettreglene på baksiden av arket og på egne oppslag på skolen. 
 
Dersom reglene blir brutt, vil elevene fratas retten til bruk av Internett/datamaskin i en periode. 
 
Undertegnede har lest og er kjent med Åsveien skoles avtale om bruk av datamaskiner og 
Internett, og vil bruke skolens datamaskiner i følge reglene. 
Regelbrudd kan føre til at eleven nektes bruk av skolens datamaskiner og eventuelt andre 
disiplinære tiltak. Bevisst ødeleggelse av skolens datautstyr kan føre til erstatningskrav på 
opptil kroner 5000. 
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Internettregler. 

 
 
 
 
 
 

 Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg. Mobbing på nett 

er minst like alvorlig som annen mobbing. 

 Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv. 

 Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe 

ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på 

nett. 

 Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker 

kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet. 

 Ta med en voksen om du skal møte noen du har chattet med, og møt dem på et 

offentlig sted. 

 Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og 

spionprogrammer sammen med filene du laster ned. 

 Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat, gi ALDRI ut 

passordene dine til noen. 

 Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre. 

 Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - husk at alle kan legge ut 

noe på nett, og det er lett å lyve på nett. 

 Meld fra til Politiet om alvorlige saker. 

 


