
Retningslinjer for brug af IT 
Opdateret d. 4. feb. 2021. 

Formål 
Erklæringens formål: Formålet med erklæringen er at sikre at anvendelse af it-udstyr på skolen sker i 
overensstemmelse med lovgivningen, skolens etiske regler og på en måde, som gør det muligt for Skolen at tilbyde 
anvendelse af it. 

 
Mål for Skolen: Det er et mål, at eleven i en faglig sammenhæng bliver fortrolig med anvendelse af it i undervisningen. 
Under elevens ophold ønsker skolen dog ikke, at elevens medbragte computer skal gå ud over muligheden for at 
knytte nye sociale relationer. Derfor er it-udstyr fortrinsvis til undervisningsmæssigt brug. Eleven kan på den måde 
sidde og arbejde på værelset i fred og ro og få en bedre udnyttelse af tiden i stilletimer og mellemtimer. 

Teknisk og praktisk information 
Elevens it-udstyr: Af hensyn til strømforbrug kan eleven medbringe 1 stk. tablet / iPad og 1 stk. bærbar computer til 
brug i alle skolens lokaler. Af ekstra udstyr kan medbringes 1 stk. ekstern mus (forsynet med strøm fra computeren), 1 
sæt eksterne højtalere (forsynet med strøm fra batterier), samt 1 sæt hovedtelefoner. Eleven er ikke berettiget til at 
medbringe yderligere ekstraudstyr på skolen, eksempelvis en ekstern harddisk medmindre den strømforsynes fra den 
bærbare. 

 For at eleven kommer ud blandt de andre elever i fritiden og samtidig får prioriteret tiden til at lave lektier, må elevens 
computer kun benyttes til at spille på i de tidsrum, der er kundgjort af skolens ledelse. Disse tidspunkter kan variere fra 
periode til periode af skoleåret, og det er elevens pligt at orientere sig om dette. 

 Computeren skal være slukket i tidsrummet 23.00-07.00. Herudover skal computeren være slukket eller i dvale (ikke 
standby), så den ikke bruger strøm, når eleven ikke har den ved sig. 

 Skolen er ikke ansvarlig for og afhjælper ikke fejl, som måtte hidrøre fra hardware eller programmer på elevens 
computer. 

 
Brugernavn og password: Eleven tildeles brugernavn og password til Skolens netværk.  

 Brugernavn og password er til elevens personlige brug. Eleven må ikke udlevere brugernavn og password til tredjemand, 
herunder andre elever. 

 
Programmer: Hvis eleven ikke har tekstbehandling og regneark til skolearbejde installeret på sin computer, tilbyder 
skolen en licens til den fulde Office Pakke gældende for opholdet. 

 Skolen har en anti-virusbeskyttelsespakke under opholdet. Det vil sige, at eleverne, i den periode de er elever på 
skolen, kan få installeret og benytte det antivirus program. 

 
Trådløst netværk: På skolen er etableret trådløst netværk i alle lokaler. Der er således adgang til internettet for eleven 
i alle skolens lokaler, når eleven er godkendt/valideret med brugernavn og password.  

 Skolens netværk er koblet til internettet gennem egen server og fiberforbindelse. 
  

Ansvar og forsikring af elevens it-udstyr: Skolens forsikring dækker ikke skader på elevens udstyr, tab af data, tyveri 
eller lignende, ligesom skolen ikke påtager sig noget ansvar for sådanne begivenheder, som måtte ske under opholdet 
på skolen.  

 På samme vis er skolen ikke ansvarlig for skade, tab af data eller lignende på elevens it-udstyr, som tredjemand, 
herunder andre elever, måtte forårsage. 

 Skolen anbefaler, at det forud for elevens skolestart undersøges, om eleven eller dennes husstand har forsikring, som 
dækker ovennævnte begivenheder, som måtte hænde på Skolens område. Såfremt elevens husstand ikke er forsikret 
mod de pågældende begivenheder, anbefaler Skolen, at en sådan forsikring tegnes forud for elevens skolestart. 

Overholdelse af lovgivning og skolens etik 
IT: Under opholdet på skolen skal eleven ved anvendelse af it-udstyr overholde lovgivningen.  



 Det følger af ophavsretsloven, at det ikke er tilladt for eleven uden videre at downloade eller kopiere billeder, musikfiler, 
film eller udveksle sådant materiale eleverne imellem uden samtykke fra den, som har lavet det, eller den som har 
rettighederne. Derfor må eleven ikke foretage sådanne handlinger. 

Billedbank og anvendelse af billeder 
Dansk lovgivning: Efter dansk lovgivning om beskyttelse af personoplysninger er det ikke tilladt at videregive eller 
lægge billeder på internettet, hvorpå andre personer kan genkendes, uden der på forhånd er indhentet samtykke fra 
de personer, herunder andre elever, der er afbildede. Samtidig har den, som har taget billedet, rettigheder til billedet, 
hvorfor videregivelse eller offentliggørelse på internettet af sådanne billeder også vil kræve samtykke fra fotografen 
eller den, som har rettighederne. 

 
Elevernes anvendelse af billeder på Skolens server: Eleven er indforstået med, at billeder, der uploades på skolens 
server af andre end skolen, ikke må anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra fotografen og de personer, 
herunder andre elever, som måtte være afbildet. 

 
Skolens billedbank: På skolens intranet forefindes en billedbank, som det er muligt for Skolen at uploade billeder til. 
Dele af billedbanken kan tilgås af både skolen og elever. Inden billeder gøres tilgængelige for elever, foretager skolen 
en vurdering af, om billederne i overensstemmelse med lovgivningen, som nævnt i pkt. 0 således at der sker 
frasortering af billeder af eleven i situationer, som eleven efter skolens vurdering ikke måtte ønske tilgængeliggjort. 
Eleven kan til enhver tid gøre indsigelse mod skolens vurdering. 

Skolens anvendelse af billeder: Ved underskrift af nærværende retningslinjer giver eleven tilladelse til, at skolen i 
forbindelse med markedsføring af skolen kan anvende billeder med eleven, som er taget i forbindelse med opholdet 
på Skolen. Endvidere giver eleven samtykke til, at skolen kan lægge billeder af eleven ind i skolens billedbank, som kan 
tilgås af brugere på skolens intranet og anvendes til undervisningsmæssige formål af skolens elever og lærere. 

Indsigt og indsigelse: Eleven har til enhver tid ret til indsigt og indsigelse med hensyn til de personoplysninger, der 
behandles om eleven. Det betyder, at eleven altid har ret til at tilbagekalde sit samtykke til skolens registrering og 
brug af eksempelvis billeder. Derudover har eleven også ret til at få meddelelse om, hvilke personoplysninger skolen 
har registreret om eleven og søge indsigt i de registrerede oplysninger, hvis eleven beder om det. Hvis eleven har fået 
en sådan meddelelse om de registrerede personoplysninger, har eleven ikke krav på at få en ny meddelelse før 6 
måneder efter sidste meddelelse, medmindre eleven godtgør en særlig interesse heri. 

 Man har som elev også ret til at gøre indsigelse mod registrering og brug af ens personoplysninger og ret til at få rettet 
eller slettet forkerte eller vildledende oplysninger. 

IT-sikkerhed og logning: Skolen anvender af hensyn til både skolens IT-sikkerhed og af hensyn til din egen IT-sikkerhed 
en særlig type sikkerhedssoftware, som analyserer den trafik, der foregår på skolens netværk.  
Softwaren giver vores IT-ansvarlige et overblik over aktive TCP/IP protokoller, browsere, MAC-adresser, maskinnumre, 
URL adresser med videre med bl.a. det formål at forhindre, at du får adgang til eksempelvis konstaterede 
malwaresider på Internettet og derved kompromitterer både dit og skolens IT-udstyr, og for at der kan opretholdes 
den bedst mulige oppetid. 
 
Du accepterer, at skolen ved begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivningen, forstyrrelse af drift og sikkerhed af 
skolens netværk og lignende begrundet mistanke kan foretage en yderligere tilbundsgående undersøgelse af de 
loggede aktiviteter. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at involvere dig i selve undersøgelsen, og du accepterer 
at hjælpe skolen med opklaringen i videst muligt omfang. 

Sanktioner: Underretning af forældre  
Såfremt Skolen bliver bekendt med, at der ved anvendelse af enten Skolens IT-udstyr eller dit eget IT-udstyr via 
Skolens netværk sker aktiviteter i strid med den til enhver tid gældende lovgivning eller i strid med nærværende 
retningslinjer, kan Skolen vælge at underrette dine forældre. 
Inddragelse af adgang til netværk m.v. Skolen kan ved overtrædelse af nærværende retningslinjer i en passende 
periode efter Skolens vurdering og i samråd med dine forældre forbyde dig at anvende computer på Skolen eller lukke 
for din adgang til Skolens netværk. Såfremt det forbydes dig at anvende computer på Skolen i en passende periode, 



kan dine forældre i samråd med Skolen beslutte, at din computer skal fjernes fra Skolen i inddragelses-perioden, 
medmindre dine forældre i samråd med Skolen beslutter at lade Skolen opbevare din computer i 
inddragelsesperioden. 

Misbrug og overtrædelser: I tilfælde af særligt grove og ulovlige overtrædelser kan Skolen vælge at foretage 
politianmeldelse og indberetning til relevante myndigheder m.v. 

(Retningslinjerne for brug af IT og kommunikation vil blive tilpasset ændringer i Persondataforordningen, når disse er 
implementeret). 
 


