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IKT-REGLER FOR FOLLDAL SKOLE 

 
1. Reglementet omhandler 

- Bruk av kommunens IKT-utstyr 

- Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skole og kommunens nettverk. 

- Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men 

atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens 

ansvarsområde. 

 

2. Elevens rettigheter 

- Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-

ferdigheter i henhold til læreplanen. 

- Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen. 

- Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av 

digital eksamen og nasjonale prøver. 

 

3. Elevens plikter 

- Elever plikter å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr. 

- IKT-utstyret ved skolen skal behandles forsiktig. 

- IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver. 

- I skoletiden skal privat IKT-utstyr kun brukes etter avtale med skolen. Slikt utstyr skal 

oppbevares avslått på anvist sted i skoletiden.  

- Chat, spill, privat e-post eller surfing skal kun skje etter avtale med skolen. 

- Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller 

kommunens IKT-utstyr. 

- Elever skal ikke installere programvare på kommunens IKT-utstyr. 

- Kommunens ikt-utstyr skal ikke brukes i friminutt, så fremt ikke annet er avtalt med 

lærer 

- Eleven plikter å gjøre så godt den kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende 

programvare inn i kommunens IKT-utstyr. 

 
4. Konsekvenser ved brudd på reglementet 

- Elever vil ved skade normalt bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet pc/nettbrett 

dersom skade/tap skyldes uaktsomhet. Eksempler på dette er: miste i bakken, søle til 

med vann e.l. I disse tilfellene vil skolen kreve egenandel på inntil 3 000,- for 

utbedring/erstatning, avhengig av pc’ens/nettbrettets alder. 

- All datatrafikk ved skolen kan loggføres. 

- Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner i henhold til ordensreglementet. 

- Skolen har et ansvar for å gripe inn i forhold til digital mobbing. Særskilt alvorlige 

tilfeller kan bli anmeldt. 

 
5. Underskrift 

Underskrift er å forstå som kvittering på at reglementet er lest og akseptert. 

 

_____________ 
Sted og dato 

 

_________________________   _______________________________ 
Elev       Foresatte  


