Informasjon om bruk av PC, nettbrett og internett
i Aurskog-Høland kommune
Regler for elevenes bruk av PC
•
•

•
•

•
•

PC-ene skal brukes til skolearbeid, ikke som underholdning eller til private meldinger.
Når du får eget passord til nettverket skal du forsøke å huske det, men ikke fortelle det til
andre. Du kan få passordet av lærer dersom du glemmer det bort, du kan også la dine
foresatte få ta vare på passordet ditt.
Du skal alltid logge deg av nettverket før du forlater en PC.
Vær forsiktig med hva du skriver i E-post eller oppgir andre steder på internett. Bruk de
nettvett-regler du har lært, og legg ikke ut personlige opplysninger eller bilder uten at dette
er godkjent av lærer.
Det er ikke lov til å endre på oppsettet av skolens PC-er eller nettbrett, deriblant å laste ned
programmer.
Når du skriver meldinger eller opplysninger som kan leses av andre på internett skal du følge
vanlige regler for høflighet og språkbruk.

Samarbeid og samhandling på digitale plattformer
Alle elever har tilgang til Office 365 og skolene bruker Teams som felles samhandlingsplattform.
Her kan elever og lærere samarbeide og samhandle om tekster, oppgaver, innleveringer, mm.
Elever som har brukernavn (elevens brukernavn@elev.ahk.no) og passord (Feide) kan logge inn på
Office.com hvor du blant annet finner Teams, fra hvor som helst i verden, dersom det finnes
internett-tilgang. Foresatte bør se på disse sidene for å gjøre seg kjent med dem.
Office 365/ Teams er lukket for alle andre enn de som har passord for elevens område. Det skal ikke
legges ut tekster eller bilder som kan virke støtende og uhøflige på andre.

Sikkerhet
Elever, foresatte og lærere må i samarbeid jobbe for at bruk av digitale hjelpemidler/ verktøy skal
foregå i trygge former. Misbruk av reglene kan føre til at eleven mister muligheten til å bruke skolens
PC-er eller bli utestengt fra Office 365 for en periode.

Bruk av digitale verktøy er underlagt skolens orden- og oppførselreglement og sosial handlingsplan
mot krenkende atferd.

