Net-etikette
og regler for brug af skolens it-udstyr og netværk

Net-etikette
1. Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager, og for de
udtalelser, du fremkommer med.
2. Glem ikke, at der sidder et rigtigt menneske bag maskinen i den
anden ende.
3. Opfør dig på nettet, som du gør uden for nettet. Ha’ det sjovt, men
husk at respektere andre.
4. Tænk over hvilken chat eller konference du er på, før du skriver.
Hvis du undersøger den, kan du se om stilen er til formelt sprog eller
street style.
5. Download ikke ting, du ikke har rettigheder til – Spørg læreren!
6. Misbrug ikke, at du er anonym – Hæng ikke andre ud.
7. Brug aldrig andres profiler eller adgangskoder.
8. Tilgiv andre deres fejl.
9. Kommer du uheldigvis ind på sider med ulovligt, pornografisk eller
racistisk indhold, så forlad den straks. Dette gælder også for chatsider, spil og nyhedsgrupper.

Om e-mails
● Skriv emne på dine mails og underskriv dem, så man kan se, hvem
der er ophavsmand til dine breve.
● Skriv i en pæn tone – lad være med at bruge skældsord og
bandeord.
● Send ikke breve til en lang række modtagere, du ikke kender.

Om chats/nyhedsgrupper/konferencer
● Skriv i en pæn tone – lad være med at bruge skældsord og
bandeord.
● Hold dig til emnet i nyhedsgruppen eller konferencen og undgå
privat snak mellem to personer (Brug e-mail eller lukket chat-room).

Regler for brug af skolens it-udstyr og netværk
Brug af skolens iPads og computere
● Skolens iPads og computere er først og fremmest beregnet til
undervisningsformål, men iPads må i frikvartererne i vinterhalvåret
bruges til spil og andet.
● Du må ikke forsøge at ændre på de bærbare computeres hardwareog softwareopsætning.
● Det er ikke tilladt at spise eller drikke i nærheden af de bærbare
computere.
● Bevæg dig med omtanke, når du bærer en iPad eller en computer.
● Når du har brugt skolens bærbare computere, er du selv ansvarlig
for at rydde op efter dig!

Brug af skolens netværk
● Det er ikke tilladt at bruge sociale platforme som fx Facebook,
Instagram og Twitter i skoletiden.
● Du er selv ansvarlig for at hemmeligholde dit eget personlige
brugernavn og password til Unilog.
● Husk altid at logge dig af Office-programmer, når du lukker
computeren.
● Download af tekster, billeder, lydfiler og videoer må kun ske til dit
eget Onedrive.
● Lovgivningen om ophavsret skal overholdes specielt ved billeder,
video- og musikfiler.
● Download af programmer, som skal installeres på computere, skal
aftales med it-vejlederen.
● Hvis din iPad er er så fyldt med apps eller billeder, at det ikke er
muligt at downloade apps til undervisningsbrug, er du selv ansvarlig
for at rydde pladsen på lærerens opfordring.
● Ved apps og online-spil skal evt. aldersgrænser overholdes.

Internetmobning
Hvad kan du gøre?
● Sæt grænsen – Du kan altid forlade en samtale på nettet eller
blokere en bruger.
● Ved mobning på sociale medier og lignende skal du reager. Stop
samtalen og gem beviserne – Det er altid lettere at få hjælp, hvis du
har beviser.
● Tal med én du stoler på – En ubehagelig oplevelse er lettere at
klare, hvis man snakker med en. Det må meget gerne være dine
forældre eller en lærer.

Hvad gør skolen?
Alvorlige og tydelige tilfælde af mobning skal straks medføre en
reaktion:
● Klasselæreren skal orienteres
● Skolelederen skal involveres.
● Klasselæreren eller skolelederen tager derpå kontakt til forældrene,
og der laves en klar aftale om efterfølgende handlinger både fra
skolens og forældrenes side.
● Det er vigtigt, at arbejdet fortsætter efter at problemet synes løst.
Derfor afholdes der igen efter en til to uger en opfølgende samtale
med alle involverede, og denne procedure kan fortsætte med en
eller to ugers mellemrum om nødvendigt.

Ved formodning om eller tilløb til mobning:
● Klasselæreren inddrager ledelsen og kollegaerne i en afklaring af
situationen.
● Der aftales, hvad der skal holdes øje med og hvilke forebyggende
tiltag, der skal iværksættes.
● Klasselæreren og skolelederen afgør i fællesskab om, og hvornår
forældrene skal kontaktes og involveres i forløbet.

