Nätsäkert
Karlshamns kommun satsar på digital utrustning och digitala verktyg i skolorna för att göra
den pedagogiska utvecklingen möjlig. Genom detta skapas förutsättningar för skolorna att
leva upp till kraven i läroplanen och enskilda ämnens kursplaner. Dessutom kan skolorna på
ett nutidsenligt sätt möta samhällets krav på digital utveckling.
Denna skrift, ”Nätsäkert” har du fått för att du tillsammans med din lärare och
vårdnadshavare ska prata om säkerhet och uppförande när du använder datorn och internet.
Här får du till exempel veta mer om hur du hanterar dina konton och vad som är viktigt att
tänka på när du surfar på internet så att alla får en bra arbetsmiljö men också för att skydda
dig, dina skolkamrater och skolans egendom.

När ni läst igenom och förstått informationen ska du och din vårdnadshavare underteckna
avtalet, som sedan lämnas till din klasslärare/mentor. Därefter får du tillgång till ditt
användarkonto och digitala verktyg.

Rättigheter och skyldigheter
Att få tillgång till en digital enhet är ett förtroende som du får. Denna rättighet ställer samtidigt
krav på dig.
Du har rätt att få lära dig hur du använder din digitala enhet på rätt sätt, samt hur du hittar
information och hur du kommunicerar med andra.
Tänk på att när du använder skolans utrustning och nät representerar du Karlshamns
kommun och din skola. Skriv eller gör därför ingenting som du inte kan stå för.

Behörighet
Du kommer att få tillgång till två typer av konton. Ett konto till Google Apps och Chrome, och
ett för att kunna logga in på datorer. Till Google Apps och Chromebook loggar du in med din
e-postadress och ditt lösenord. När du ska logga in på en dator använder du ett inlogg som
består av fem siffror och ett lösenord.

När du loggar in första gången med ditt tillfälliga lösenord får du en uppmaning om att byta till
ett lösenord som du själv väljer. Använd din fantasi och hitta på ett lösenord som du kan
komma ihåg. Tänk på att ditt lösenord ska vara hemligt och att det inte ska vara lätt att lista
ut vad det är. Ett bra lösenord består av en blandning av minst åtta tecken, bokstäver och
siffror, gärna fler. Du måste ha minst en stor bokstav och en siffra i ditt lösenord.
Du får inte låna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan och du får inte använda någon
annans inloggningsuppgifter. Eftersom din behörighet är personlig, måste du omedelbart
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säga till om du misstänker att någon använder eller känner till ditt lösenord. Om du har glömt
bort ditt lösenord frågar du din lärare vem som är ansvarig för lösenordsbyte på skolan.

Google Apps
Utbildningsförvaltningen i Karlshamn kommun har valt Google Apps for Education, GAFE,
som sitt verktyg för skolans och skolornas samarbete. GAFE är en molntjänst som är
anpassad för skolverksamhet. Det förekommer ingen reklam och informationen kan inte
säljas till någon tredje part. Det är skolan som administrerar Google-konton och hjälper dig
om du vill byta lösenord. När du slutar din skolgång i kommunen raderas kontot och dess
innehåll efter 90 dagar. Det är ditt eget ansvar att spara ner det du vill ha kvar.
Ditt Google-konto ger dig tillgång till flera verktyg som används i undervisningen som till
exempel e-post, ordbehandlare, presentationsverktyg med mera.

Internet och publicering
På internet kan du hitta nästan allt men tänk på att vara källkritisk till den information som du
tar del av. Fundera alltid på vem som skapat sidan och vilket syftet är med webbplatsen.
Tänk på att du inte får ladda ner och använda texter, bilder, film- och ljudklipp från internet
hur som helst. För de flesta texter och bilder gäller upphovsrätt (copyright) om inget annat
sägs. Du måste därför ha tillstånd för att använda material från vissa sidor. Be någon om
hjälp om du känner dig osäker. Var noga med att skriva ner källan till det material som du
hämtar från internet.
Om du själv lägger ut något på internet, text eller bild, är det viktigt att du är medveten om att
det som en gång har publicerats kan vara svårt att ta bort. Tänk därför noga igenom och be
gärna någon annan titta en extra gång innan du publicerar. Visa respekt för andra när du
kommunicerar på nätet, precis som du gör i klassrummet, tillsammans med dina kamrater,
hemma och på din fritid.
Besök inte sidor som sysslar med olaglig verksamhet, sprider pornografi, rasism eller
propagerar för våld och kriminalitet
Var försiktig med att alltför snabbt lämna ut information om dig själv, om du inte är säker på
vem mottagaren är. Detta gäller till exempel om du chattar eller kommunicerar via sociala
medier. Det kan finnas personer som låtsas vara någon annan. Om du råkar ut för något
som känns konstigt eller om du hotas av någon ska du omedelbart anmäla detta till din lärare
om du är i skolan, eller till någon vuxen i hemmet om du är hemma.

Personuppgiftslagen, PUL
Det finns också lagar som säger vad du får och inte får göra på internet.
Personuppgiftslagen, förkortat PUL, är en lag som handlar om vad man får och inte får lagra
i datorn, publicera på internet eller skicka ut med e-post. Här sägs bland annat att man inte
hur som helst får publicera personuppgifter om andra och inte utan deras tillåtelse. Du får
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inte sprida falska, nedsättande eller rasistiska uppgifter om personer eller grupper. Mer
information om PUL och vilka regler som gäller, hittar du på www.datainspektionen.se.
Är du osäker på vad du och dina kamrater får eller inte får göra enligt PUL bör du prata med
din lärare, rektor eller IT-ansvarig.
Enligt lag är all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling förbjudet i
skolan.

Skolans kontroll
Om misstanke finns att du brutit mot skolans regler kan skolan begära att tillsammans med
dig få titta igenom din dator. Skulle misstanken vara kvar efter detta, sker ett samtal mellan
rektor, elev och vårdnadshavare. Om du brutit mot skolans regler, Personuppgiftslagen
(PUL) eller gjort något annat brottsligt, kan du förlora rättigheten att använda din dator och
internet fritt. Vid skador, intrång eller kränkning gäller samma lagar och regler som i övriga
samhället, vilket kan innebära polisanmälan.
Vi hoppas att du kommer få stor nytta av din digitala enhet och Google Apps. Har du några
frågor utöver informationen som finns i "Nätsäkert" så tveka inte att fråga din klasslärare eller
IT-ansvarig på skolan.

Surfa säkert!

Förvaltningschef

IKT-samordnare

Patrik Håkansson

Ingegerd Åberg
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