IKT-reglement for elever ved Oslo Private Gymnasium
Vedtatt 10.04.19
Sist endret: 14. juni 2021
Du plikter å holde deg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

1. Virkeområde
Reglementet gjelder for elever ved Oslo Private Gymnasium (OPG). Reglementet gjelder bruk av
skolens IKT-ressurser, det vil si nettverk, programvare, datamaskiner og annet IKT-utstyr.

2. Bruk av IKT-ressurser
Når elevene begynner på OPG får de utdelt en bærbar datamaskin som skal brukes i alle fag gjennom
hele skoletiden. Eleven har ansvaret for at maskinen blir forsvarlig oppbevart og håndtert. Eleven kan
ta med maskinen hjem eller oppbevare den på skolen i låst skap. Maskinen skal ikke legges igjen i
klasserom eller i fellesområder.
For at eleven skal kunne ha en pc til bruk på skolen, forutsettes det at eleven betaler en årlig egenandel
hjemlet i forskrift til opplæringslov §19-6.
IKT-ressursene ved OPG skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, opptre på
rasistisk eller krenkende vis, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.
Det er ikke tillatt å etablere eller benytte seg av annen elektronisk kommunikasjon for å omgå sperrer
og begrensinger som er satt opp i forbindelse med opplæringen, prøver og/eller eksamen.
Bruk av IKT-ressurser i forbindelse med eksamen er regulert i Retningslinjer for
eksamensgjennomføring i Osloskolen.

3. Brukeridentitet og passord
Tilgang til skolens nettverk og IKT-ressurser gis ved at skolen tildeler brukeridentitet og passord
gjennom Feide (Felles elektronisk identitet). Passordet er personlig og skal holdes hemmelig.
Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre
passordet umiddelbart. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller
ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet. Eleven skal alltid bruke sitt eget
brukernavn og passord. Dersom andre bruker elevens brukernavn og passord, anses det som brudd på
reglementet.

4. Programvare
Bruk av programvare skal skje i samsvar med lisensreglene for programvaren. Eleven plikter å
avinstallere skolens lisensierte programvare når opplæringen avsluttes, der lisensreglene krever det.

5. Logging av nettverkstrafikk og innsyn
Alle tilkoblinger og forsøk på tilkoblinger til skolens nettverk og all trafikk i nettet logges. Ved
mistanke om brudd på sikkerheten i systemet vil loggene benyttes for å spore hendelser. Til eksamen
kan informasjon fra logger benyttes for å spore fusk.

6. Sikkerhetskopi og lagring
Elever ved OPG får tildelt et Office 365-abonnment som inkluderer en e-postadresse og lagringsplass i
skylagringstjenesten OneDrive. Dette abonnementet opphører ved endt skolegang eller dersom eleven
slutter. Du vil få et varsel om at abonnementet opphører 30 dager før kontoen avsluttes. Eleven må
selv sørge for å overføre data fra OneDrive-kontoen og e-post i god tid før dette.
OPG forventer at elevene benytter OneDrive eller liknende skylagringstjenester til lagring av
dokumenter. Innleverte maskiner kan fabrikkgjennomrettes uten forvarsel.

7. Datasikkerhet
Eleven må ikke gi andre tilgang til datamaskinen sin. Når eleven forlater datamaskinen, skal den alltid
låses eller logges ut av.
Dersom eleven får kjennskap til misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for
datasikkerheten, må eleven rapportere dette til skolen.
Eleven plikter å benytte sikkerhetsoppdateringer for operativsystem og programvare.

8. Ansvarsbegrensning
Skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av
data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.
Skolen er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. Skolen er heller ikke ansvarlig for
tap/skade på privat datautstyr som tilknyttes skolens nettverk.

9. Brudd på IKT-reglementet
Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

10. Erstatning
Dersom det oppstår skade på skolens IKT-ressurser eller de går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet
etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven låner
av skolen, reguleres av skadeserstatningsloven.
Tap eller skade meldes straks til IT-kontakt ved OPG. Eleven får skjema som fylles ut, undertegnes og
leveres til IT-kontakten.

