
Regler för användandet av datorer på  

Curt Nicolin Gymnasiet  

 

Din dator är ett av dina främsta arbetsredskap som du har när du genomför din utbildning på 

Curt Nicolin Gymnasiet (CNG). Ett övergripande mål är att du skall känna att datorn är ett 

naturligt hjälpmedel för dig att lösa problem och uppgifter, då stor del av utbildningen sker 

digitalt. Skolan vill att du använder den så mycket som dina studiebehov kräver och dessutom 

får du gärna använda den utöver det om du gör det på ett ansvarsfullt sätt. För att underlätta 

skapandet av en bra lärmiljö har skolan tagit fram vissa regler beträffande datoranvändandet. 

Datorn och dess tillbehör är i första hand ett redskap i ditt skolarbete. Använder du datorn 

utanför skolan, tänk då på att balansera ditt användande och använd sunt förnuft. 

 

Regler: 

• Människofientligt, människoföraktande, pornografiskt och olagligt 

material är absolut förbjudet att inneha, använda eller streama på datorn 

eller nätverket. 

 

• På skolarbetstid får datorn endast användas till skolrelaterade arbeten. Alla 

typer av spel och streaming, som till exempelvis online-spel, datorns inbyggda 

och egna installerade spel sker på raster om det inte uttryckligen ingår i 

undervisningen. Dessutom är streaming av långfilm och serier inte tillåten 

överhuvudtaget under lektionstid. 

 

• På begäran ska datorn lämnas in för kontroll eller underhåll. Skolan har då 

rätt att ta bort otillåtet material samt vidta lämpliga åtgärder. 

 

• Oaktsamhet som leder till stöld eller skador på datorn innebär 

ersättningsskyldighet. CNG rekommenderar att se över sin hemförsäkring så 

den täcker vid eventuell stöld och förlust av sin skoldator. 

 

• Kommunikationen som sker mellan elever och lärare samt annan personal på 

skolan skall ske med hjälp av din tilldelade e-post från CNG eller via skolans 

portal Schoolity. 

 

• När man vistas i CNG-s lokaler används uteslutande CNGs 

Internetförbindelse. Alltså är användning av 4G-modem, egen router samt 

internetdelning via smartphone inte tillåtet under skoltid p.g.a. möjliga 

störningar i den befintliga utrustningens nätverk. 

 

• Skoldatorns systeminställningar bestäms av CNGs IT-administratörer via 

skolans policy. Det är ej tillåtet att ladda ner och installera programvara som 

ändrar systeminställningar eller på annat sätt modifiera inställningarna. (t.ex. 

proxyservrar, anonymitetsprogram) 

 

• Man skall endast bruka de medföljande säkerhetsprogramvarorna som 

redan finns förinstallerade på datorn under tiden man genomför sin 

utbildning på CNG. 



• Curt Nicolin Gymnasiet har full rätt att ta in datorn för reparation, 

underhållsarbete, lovaktiviteter, stickprov av ev. otillåtet material etc. 

 

• Fotografering/filminspelning av skolans miljö och elever får inte spridas 

utan uttrycklig tillåtelse av de personer som avbildas i materialet. 
 

• Rådande svensk lagstiftning gäller givetvis vid CNG och vid ditt användande av 

dator och nätverk. T.ex. vad gäller kränkande kommentarer, kränkande fotografering, 

nedladdning och spridning av olagligt och/eller copyrightskyddat material 
 

Konsekvenser och åtgärder av regelbrott 
  

• Allvarligare förseelser, såsom stöld, spridning av människofientligt, 

människoföraktande och olagligt material leder till omedelbart 

omhändertagande av datorn, eventuell polisanmälan samt samtal med skolans 

rektor. 

 

• Upprepade brott mot skolans regler leder till omhändertagande av dator, 

indragning av förmåner, och i yttersta fall avstängning. 

 

• I de fall där elever ertappas med att spela spel eller kolla olovlig film på 

datorn under lektionstid har skolan rätt att genomföra följande: 

 

1. Lärare/personal tar in datorn och lämnar den till IT-personal på skolan. 

2. IT-personalen ändrar rättigheterna på datorn samt raderar alla 

spel och otillåtet material. 

3. Eleven får tillbaka skoldatorn med ändrade inställningar som gör att 

man inte kan installera programvaror och spel under en månads tid. 

4. Om eleven upprepar regelbrottet förlorar hen pc:ns 

administratörsrättigheter i 6 månader. Rektor omprövar även 

rätten till sommarjobb och körkort. 

 

Behandling av personuppgifter 

Skyddet och hanteringen av dina personuppgifter prioriteras högt av oss på Curt Nicolin Gymnasiet. 

För att kunna bedriva utbildning och tillhandahålla tjänster skolan använder sig av i utbildningen, 

finns behov att hantera dina personuppgifter. Dessa kommer endast hanteras av oss så länge det 

behövs för att uppfylla ändamålen i enlighet med dina behov eller vår myndighetsutövning. Du kan 

läsa mer om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida www.cng.se, Dataskyddspolicy. 

  

http://www.cng.se/


Avtal gällande skol-PC och IT-relaterade tjänster vid Curt Nicolin Gymnasiet  

 

På Curt Nicolin Gymnasiet använder vi oss av en IT-lösning som går ut på att varje elev 

får disponera en bärbar PC under sin utbildning på skolan. Avsikten är att eleven ska få 

datorn när hen slutar sina studier på CNG med fullständigt betygsdokument. 

 

Dock är det viktigt att understryka att datorn formellt sett lånas av eleven under 

skoltiden och för att få behålla datorn efter studentexamen krävs att man tagit ansvar 

för skoldatorn under sin utbildning samt hållit sig till skolans regelverk vad gäller 

datorer och nätverk på Curt Nicolin Gymnasiet. 

 

Curt Nicolin gymnasiets åtaganden 

• Curt Nicolin Gymnasiet lånar ut och överlämnar ansvaret för en bärbar dator utrustad 

med tillhörande programvaror från och med det datum som detta avtal är påskrivet och 

inlämnat till rektor. 

 

• Curt Nicolin Gymnasiet tillser att skoldatorn är inköpt med rätt garantier och 

försäkringar. Garantin gäller inte synliga skador som uppkommit vid oaktsamhet av 

elev. I dessa fall blir eleven ersättningsskyldig mot en självrisk. 

 

• Curt Nicolin Gymnasiet överlåter ägandet av skoldatorn till eleven när denne tar 

examen från Curt Nicolin Gymnasiet. Detta förutsatt att eleven hållit sig till det 

regelverk som gäller datorer och nätverk vid Curt Nicolin Gymnasiet under elevens 

skolgång (Se bilaga Regler för användandet av datorer på Curt Nicolin Gymnasiet). 

 
• Curt Nicolin tillhandahåller tjänster online där elevens personuppgifter brukas i 

skolsyfte. För närvarande är Schoolity skolans portal där hantering av betyg, schema, 

omdömen etc. lagras. Tjänsten och vår verksamhet kräver att dina personuppgifter 

behandlas.  

 

• Curt Nicolin Gymnasiet sparar inga personuppgifter kopplade till datorkonton och e-post 

efter avslutade studier. Elevens e-post sparas i upp till en månad efter skolavslut.  

  



Elevens åtaganden: 

• Eleven förvaltar den dator och tillbehör som Curt Nicolin Gymnasiet lånar ut.  

Detta sker på ett ansvarsfullt sätt vilket innebär att eleven gör allt den kan för att se 

till att ha med sig en fungerande dator till samtliga lektioner. Vid problem ansvarar 

eleven för att så snart som möjligt kontakta IT-ansvariga på skolan. 

 

• Eleven följer de regler som gäller för Curt Nicolin Gymnasiets datorer och nätverk. För 

regler se ovan (Regler för användandet av datorer på Curt Nicolin Gymnasiet). 

 

• Det åligger elevens eget ansvar att regelbundet säkerhetskopiera skolrelaterat material 

för att underlätta vid eventuell systemkrasch. (CNG rekommenderar Onedrive) 

 

• Eleven ansvarar för att regelbundet kontrollera sin skolmail och meddelanden via 

Schoolity. Dessutom ska eleven ta del av och ladda upp filer/uppgifter på 

lärplattformen (Schoolity). 

 

• Vid reparation av elevens skol-pc ansvarar eleven själv för eventuell lånedator som 

tillhandahålls av CNG. 

 

………………………………… 

(ort och datum) 

 

 

………………………………… ………………………………… 

(elevens underskrift) (målsmans underskrift) 

 

 

………………………………… ………………………………… 

(namnförtydligande) (namnförtydligande) 
 

 

………………………………… 

(rektors underskrift) 
 

Behandling av personuppgifter 

Skyddet och hanteringen av dina personuppgifter prioriteras högt av oss på Curt Nicolin Gymnasiet. 

För att kunna bedriva utbildning och tillhandahålla tjänster skolan använder sig av i utbildningen, 

finns behov att hantera dina personuppgifter. Dessa kommer endast hanteras av oss så länge det 

behövs för att uppfylla ändamålen i enlighet med dina behov eller vår myndighetsutövning. Du kan 

läsa mer om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida www.cng.se, Dataskyddspolicy. 

http://www.cng.se/

