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Dataavtalen – Hvaler barne- og ungdomsskole 
På skolen har du tilgang til skolens digitale utstyr og tilbehør. For å beskytte utstyret og sikre 
internettilgang er det viktig at alle forstår, respekterer og godtar denne avtalen. 
 
Du må lese, kjenne godt og akseptere dataavtalen. 
 
 

1. Hardware 
a. Du må behandle alt digitalt utstyr forsiktig. En bærbar pc/chromebook, en 

lader og ett sett hodetelefoner/øreplugger navnes, og er kun ment for deg i 
tida du går på skolen.  

b. Det er ikke tillatt å ta med utstyret utenfor skolens område uten tillatelse fra en 
voksen. 

c. Dersom du mister eller ødelegger utstyret kan du være erstatningspliktig. 
d. Hvis du oppdager noe som er feil eller ikke fungerer skikkelig, må du si ifra til 

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

voksen. 
 

2. Innlogging og passord 
a. Du må holde ditt eget passord hemmelig og aldri prøve å finne ut av andres 

passord. Hvis du har mistanke om at andre har tilgang til din konto, må du 
raskt melde fra til en voksen på skolen. 

b. Det er ikke tillatt å låne bort kontoen. Lås eller logg av enheten 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.  

c. Det er kun lov å benytte digitale enheter når du er pålogget med eget 
brukernavn eller gjestebruker. 

d. Dersom andre har glemt å logge seg ut, ta kontakt med den som er pålogget 
eller en voksen.  

 
3. Bruk 

a. Du er ansvarlig for at enheten er ladet opp. 
b. Du er ansvarlig for at alt digitalt arbeid blir lagret og at du kan finne det igjen. 

Lagre på Onedrive – Fredrikstad kommune. 
c. Du må ikke flytte, endre, laste ned eller slette dokumenter/ filer som andre har 

laget og lagret på fellesområder. 
d. Du må ikke laste ned programmer eller endre på innstillinger uten godkjenning 

fra en voksen. 
e. Nettprating, spill, sosiale medier og annet som ikke er direkte knyttet til 

undervisninga er ikke tillatt.  
 

4. Oppførsel 
a. Du skal vise hensyn til de andre som jobber i samme rom som deg, også når 

du bruker digitale enheter. 
b. Digital mobbing av medelever, også utenom skoletid, kan medføre 

konsekvenser som utestengning fra skolens nett og tap av rett til å bruke 
skolens digitale enheter. 
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Nettvett = retningslinjer når du bruker internett 

1. Vær ærlig og høflig. Gjør ditt for at internett skal bli et godt sted å være. 
2. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. 
3. Vis respekt for lovverk. Ikke forsøk å bryte deg inn i, eller spre datavirus på, noe 

datasystem. 
4. Vis respekt for andres åndsverk: bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer. Sjekk alltid 

om du har lov til å bruke et åndsverk i eget arbeid. 
5. Du må aldri møte noen du kun har truffet via internett uten å samarbeide med dine 

foresatte eller skolen. Du har ingen garanti for at personen virkelig er den han/hun 
utgir seg for å være. 

6. Du må aldri oppgi navn, adresse og telefonnummer til fremmede personer du 
nettprater med. 

7. Du må ikke lage, lagre eller videresende tekst, bilder, lyd eller annen informasjon som 
kan plage andre. 

8. Meld fra til en voksen dersom du kommer over ubehagelige eller ulovlige ting 
 
 
Samtykkeerklæring 

 

 Jeg har lest og forstått dataavtalen og retningslinjene for nettvett.  

 Jeg godtar retningslinjene, og kan med dette ta i bruk skolens digitale enheter. 

 Jeg forstår at brudd på disse retningslinjene kan medføre erstatningsansvar, 
og at min konto og tilgang til maskinene kan stenges for en periode. 
Forventningene til elevens ansvar øker med elevens alder. 

 
 
Samtykke gis i Vigilo og er bindende for bruk av digitalt utstyr på skolen. 


