Les avtalen sammen med eleven og bekreft i samtykkeskjema i Vigilo.
Dataavtale Hvaler ungdomsskole
Nettvett = retningslinjer når du bruker internett
1. Vær ærlig og høflig. Gjør ditt for at internett skal bli et godt sted å være.
2. Tenk over hva du skriver og vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase.
Du må gjerne fremme dine meninger, men du må samtidig akseptere at mange vil
være uenig med deg. Nedsettende kommentarer om andre kan få katastrofale følger,
ikke bare for den det går ut over, men også for den som kommer med
kommentarene.
3. Vis respekt for lovverk i eget land og i land du kontakter. Ikke forsøk å "hacke" (bryte
deg inn) eller spre datavirus på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land.
4. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller
dataprogrammer. Bilder, tekster, videoklipp eller dataprogrammer på nettet kan være
belagt med kopirestriksjoner. Sjekk alltid om det finnes rettigheter på materiale du
videresender eller benytter i eget arbeid. Er du i tvil, spør der du hentet materialet.
5. Du må aldri sende bilder, oppgi navn, adresse og telefonnummer til fremmede
personer du nettprater med. Du har ingen garanti for at personen virkelig er den
han/hun utgir seg for å være. Vær forsiktig om du avtaler møte med noen via nett.
6. Du må ikke lage, lagre eller videresende tekst, bilder, lyd eller annen informasjon som
kan virke støtende på andre. Vi gjør oppmerksom på at digital mobbing av medelever
utenom skoletid også kan medføre konsekvenser og utestengning fra skolens
intranett og digitale tjenester.
7. Det er ikke tillatt å søke etter eller spre pornografisk, rasistisk eller voldelig stoff på
nettet.
8. Meld fra til en lærer eller IKT-veileder dersom du kommer over ubehagelige eller
ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig materiale, brudd på rettigheter eller
"hacking".

9. Krenkende bruk av digitale medier/Sosiale medier overfor medelever, vil kunne
medføre reaksjoner, også om forholdet skjer utenom skoletid.
10. Du må aldri prøve å finne ut av andres passord.
11. Nettprating, gaming/spill, sosiale medier og annet som ikke er direkte knyttet til
undervisning er ikke tillatt.

12. Det er ikke tillatt å bruke eget digitalt utstyr uten at dette er avtalt med en lærer.

Vend om arket og signer avtale.
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Utlånsavtale for datautstyr ved Hvaler ungdomsskole
Følgene elektronisk utstyr lånes ut til elevene tilknyttet skolen
Elektronisk utstyr:

HP Probook X360 eller Acer Chromebook 511 - lader og øreplugger.
Evt digital penn.
Avtalen gjelder for tidsrommet: August 2020 til skoleslutt juni 2021
Kvittering avtale:
Jeg\vi erklærer at eleven og undertegnede foresatte har lest og forstått avtalens vilkår.
Vi forplikter oss til å følge vilkårene nedenfor, og er innforstått med at vi som
foresatte for eleven er erstatningsansvarlige for ødelagt utstyr i henhold til Lov om
skadeserstatning §1-1 og 1-2
1. Jeg\vi er klar over at PC/nettbrett og passord knyttet til dette er personlig og at jeg\vi
vil sørge for at andre ikke får kunnskap om eller tilgang til dette. Lås eller logg av pcen når du forlater den. Det er du som eier kontoen som er ansvarlig for eventuelle
brudd på avtalen, selv om du ikke har utført handlingene selv.
2. Eleven er ansvarlig for at alt digitalt arbeid blir lagret. Alt skal opprettes og lagres på
Onedrive – Fredrikstad kommune. (skytjeneste.)
3. Eleven er ansvarlig for at sin bærbare pc er ladet opp. Sett den til lading i storefri og
før du går hjem.
4. Det er ikke tillatt å ta med utstyret utenfor skolens område, og det skal alltid være
tilgjengelig i skoletiden.

5. Maskinen skal behandles med forsiktighet og til enhver tid forsvarlig sikret mot skade
og tyveri.
6. Dersom det oppstår skade på maskinen under frakt som skyldes uforsvarlig
oppbevaring, betraktes dette som uaktsomhet.
7. Skolen kan ved mistanke om misbruk av utstyr umiddelbart inndra utstyret og det kan
få konsekvenser for elevens orden/oppførselskarakter.
8. Oppstår det feil eller problemer skal lærer kontaktes umiddelbart.
9. Ingenting kan lastes ned eller installeres på enheten uten skolens samtykke.
10. Tap\skader på nettbrett\PC og tilhørende utstyr erstattes med inntil kroner 4000 (firetusen-kroner, med en nedskriving på kr. 1000, pr leveår for enheten).
11. Avtalen gjelder så lenge eleven har elevstatus ved Hvaler ungdomsskole og fornyes
hvert skoleår.
Skjema skal ikke signeres, men samtykke gis i Vigilo.
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