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Datakontrakt ved Saksvik skole 
 

 Jeg vil bruke skolens datautstyr på en positiv måte i skolearbeidet. 

 Jeg vil følge skolens ordensregler også når jeg bruker datautstyret. 
 Jeg vil bruke utstyret med forsiktighet, og bare slik det er lov til. 

 Når jeg bruker internett, vil jeg oppføre meg som en god representant 
for skolen og vise godt ”nettvett” og folkeskikk på nett. 

 Jeg skal holde trinnets passord for meg selv og ikke bruke andre trinns 
passord. 

 Jeg varsler fra om uregelmessigheter. 
 Mat og drikke skal ikke tas med inn på datarommet eller i nærheten av 

bærbare pc-er. 
 Jeg har lest nettvett reglene og forstår hva disse betyr. 

 Jeg er selv ansvarlig for hva som ligger lagret på trinnets område. 
 Spill og annen programvare skal ikke lastes ned på skolens pc-er. 

Elever som uten nærmere avtale laster ned og lagrer musikk, bilder 
m.m., må være forberedt på at stoff blir slettet. 

 Skolen har rett til å kontrollere at ulovlig materiale ikke lastes ned og 

lagres på elevers område. Elever må derfor sørge for å lagre stoff som 
bare er rettet mot skolearbeidet. 

 
----------------------------------------------------------------------------klipp 
Bekreftelse på underskrift av datakontrakt 
 
Elev: 

Jeg har fått gjennomgått kontrakten og har forstått den. 
Jeg er klar over at brudd på denne kontrakten kan føre til at jeg ikke får bruke 

datautstyret for kortere eller lengre tid.  
 

Elevens navn:_____________________________ 
 
 

Dato:          Underskrift:  _______________ 
 

Foresatte: 
Jeg/vi samtykker i at eleven underskriver denne kontrakten og på disse 
betingelsene får bruke skolens datautstyr og tilgang til internett. 

 
 

Dato:   Foresattes underskrift:      
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DATAREGLER FOR SAKSVIK SKOLE 
 

Elever som bruker skolens datautstyr skal: 

 

 Lese nettvettreglene. (Repeteres jevnlig!) 

 

 Skrive under kontrakt for å få brukernavn og 

passord 

 

 Benytte datamaskiner bare etter avtale med 

lærer 

 

 Ha en plan for hva datamaskinen skal brukes 

til.  

 

 Kontakte lærer dersom feil oppstår. Elevene 

skal ikke selv forsøke å utbedre feil. Elevene 

har heller ikke lov til å koble om ledninger, 

fjerne tastatur, mus, deksler o.l.   

 

 Det er ikke lov til å forandre på skrivebord 

(ikoner, bakgrunnsbilde m.m.) 

 

 Elevene har ikke lov til å laste ned og 

installere programvare.  
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Elever som ikke respekterer reglene, vil bli 

fratatt brukerrettighetene. 

         

     

 
 
Nettvettregler  
 

 

1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal 

være mot deg.  

2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg 
selv.  

3. Skal du møte noen du har chattet med på nett? Ta 

med en voksen eller en venn.  

4. Tenk deg om før du laster ned gratis filer og 

innhold. Det kan ligge virus og spionprogrammer 
sammen med filene du laster ned.  

5. Beskytt navnet ditt, lag et kallenavn. Gi ALDRI ut 

passordet ditt.  

6. Spør om lov før du legger ut opplysninger om eller 

bilder av andre.  

7. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du 

finner - husk at alle kan legge ut noe på nett.  

8. Snakk med en voksen hvis du opplever noe 

ubehagelig på nett.  

9. Vær smart og trygg på nett!  


