IKT-reglement for grunnskoler i Nittedal kommune
Gjeldende fra 01.08.18

A. Reglementets formål
- Målgruppen for reglementet er elever i grunnskolen
- Reglementet avklarer hva som er akseptabel bruk av informasjonskommunikasjonsteknologi for elever i grunnskolen
- Reglementet søker å hindre utilsiktede og uønskede hendelser
- Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen

og

B. Reglementets omfang
- Kommunes IKT-utstyr som elevene bruker til skolearbeid
- Privat IKT-utstyr som elevene bruker i skoletiden
- Bruk av kommunens nettverk
- Programvare som kommunen har gjort tilgjengelig for elevene til skolearbeid
- Bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr til publisering av innhold på nett og digital
kommunikasjon
- Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets/foresattes ansvarsområde,
men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens
ansvarsområde
C. Elevenes rettigheter
Elevene har
- rett til opplæring i digitale ferdigheter beskrevet i Kunnskapsløftet (bruke og forstå, finne og
behandle, produsere og bearbeide, kommunisere og samhandle og utøve digital
dømmekraft)
- rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen
- rett på likeverdig tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og
nasjonale prøver
- rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen
- rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på
Skolen skal slette alle personopplysninger om elevene ved endt skolegang eller flytting.
Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor
dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen.
D. Elevenes plikter
Elevene skal
- følge skolens retningslinjer og anbefalinger for bruk av IKT-utstyr
- bruke og behandle skolens IKT-utstyret på en slik måte at det gir mest mulig læring for alle
elever og lang levetid for utstyret
- bruke IKT-utstyr i skoletiden til skolerelaterte oppgaver
- bruke det de har lært om digitale ferdigheter på alle relevante arenaer
- følge skolens retningslinjer for bruk av privat IKT-utstyr som mobiltelefoner, bærbare
datamaskiner og lignende
- følge skolens retningslinjer for chat (i f. eks. It’s learning), spill, privat e-post og generell
nettbruk
- innhente samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem
- melde fra til lærer, skolens ledelse eller andre voksne hvis en oppdager digitale krenkelser og
mobbing av enkeltpersoner eller grupper, som f.eks. publisering av uønsket innhold (tekst,
bilder, lyd eller video som er av støtende art) på nett
E. Inngrep og sanksjoner
Det henvises til «Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nittedal kommune».
F. Ansvarsfraskrivelse
Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor
kommunens kontroll.

