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Policyy för tiillgångg till sk
Munka folkhögskola in
nvesterar koontinuerligt i modern da
atorutrustnin
ng för att
utsättningar för en utbilddning av hög
g klass där in
nformationssteknologi
skapa föru
och datoreer används so
om ett naturrligt verktyg i skolarbete
et.
a
skollans datorerr krävs en pe
ersonlig inlooggning.
För att du ska kunna använda
ggningsuppg
gifter får intee lämnas ut till någon annan.
Dina inlog
na lösa uppggifter som
Skolans daatorer står tilll ditt förfoggande för att du ska kunn
ingår som en del i dina studier. B--salen är allttid tillgänglig (Internetaanslutast tillgängliig under
ningen är stängd mellan kl 24.00--07.00). C-ssalen är enda
ledning avv ansvarig lärrare.
olans datoruttrustning skka fungera på ett fullgottt sätt är det förbjudet
För att sko
att
• meedvetet ändrra, förstöra eeller radera filer
f
som ing
går i skolanss datorsystem
m
• lad
dda ner mateerial som nåågon annan har upphovssmannarätt (copyright)
tilll. Detta gälleer även privaat bärbar dattor som anslluts till skolaans nätverk
• insstallera egnaa program elller egen hårrdvara på sk
kolans datoreer – det är
abssolut förbjud
det att laddaa ner och/elller installera
a spel då desssa kan orsak
ka att system
mfiler i datorrerna skadass
Det är intee tillåtet attt
• häm
mta eller sprida informaation (text, bilder,
b
ljud etc)
e som till sitt innehålll kan vara kränkande
k
elller stötandee för andra, t ex rasistiskka och diskriiminerande uttalanden, hets mot fo
olkgrupp, vålld, pornograafi, mobbing
g eller annatt kränkande mot männiiskors tro- occh livsåskådn
ning
• läm
mna ut dina personliga iinloggningsuppgifter eller lämna en
n dator
utaan att logga ut
o e-post
Internet och
Du får anvvända Intern
net, skicka prrivat e-post eller
e
chatta men
m bör veta
ta att all trafik loggas i skolans serrver. Alla upppgifter om besökta
b
adre
esser på Inteernet etc
kan tas fraam i efterhan
nd.
Teknikfrågor
m hjälp om du är tveksaam om någo
ot beträffand
de skolans daatorutrustBe alltid om
ning. Om något är sön
nder eller om
m antivirusp
programmen
n varnar om misstänkmäl via
ta virus kontakta skolaans personall eller felanm
nkafolkhogsk
kola.se/fel
www.mun
m ovanståående regler får du inte längre
l
behörrighet att an
nvända skoBryter du mot
lans datoreer. Installatio
on av olicen
nsierade prog
gram/spel kan komma aatt polisanmälas.
ggningsuppgifter godkäänner du
Genom attt logga in med dina perssonliga inlog
ovanståend
de avtal.
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