
 
 

Kontrakt om bruk av datautstyr 
 

 
 
 
                                                                             Bakkeløkka ungdomsskole, 18.08.11 
 
 
 
 
 
Kjære foreldre/foresatte 
 
Vår skole gir ditt barn tilgang på bruk av datautstyr og internett.  
Bruk av internett og opplæringen i dataferdighet inngår i læreplanene.   
 
Vennligst les de vedlagte reglene for akseptabel og ansvarlig bruk av maskinene og 
internett. Signer og send tilbake kontrakten slik at ditt barn får tilgang til å ta i bruk PC 
og internett. Ditt barn skal også lese kontrakten og godkjenne den, slik at hun/han 
aksepterer skolens regler.   
 
De vedlagte regler er satt opp fordi elevene skal få ta i bruk kostbare datamaskiner.  I 
tillegg ønsker skolen å ta forholdsregler i forhold til bruk av internett på grunn av 
bekymring for at elevene skal komme over uønsket materiale. 
 
Har du noen kommentarer til disse reglene, så ta kontakt med skolen. 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 

ledelsen og lærerne ved Bakkeløkka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruk av skolens datamaskiner: 
 

• Datautstyret og internett skal prioriteres til undervisningsformål og skolearbeid 
på skolen. 

• Passord som elevene får er hemmelige, og må aldri lånes ut til andre. 
• Det er ikke anledning til å spise eller drikke i nærheten av datautstyr.  
• De bærbare PC-ene skal ligge i oppbevaringstrallene i pausen. 
• Ved bruk av bærbar PC skal det kvitteres ut med navn, basisgruppe, PC-

nummer og dato.  
• Etter bruk av bærbar PC, må det passes på at det ikke blir liggende igjen 

papir, blyanter eller annet mellom tastaturet og skjermen.  Den tåler svært lite 
og kan lett ødelegges.   

• Si i fra til en lærer når datautstyret er satt på plass slik at det blir låst. 
• Datautstyret skal behandles pent. 
• Dersom det er feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra umiddelbart. 

 
 
Regler for bruk av internett: 

 
1 Når du er på internettsider du ikke kjenner, skal du ikke fortelle noen om 

etternavnet ditt, adressen din eller hvor du bor, telefonnummeret hjemme eller 
hvilken skole du går på.  Send ikke ut bilder av deg selv, oppgi ikke 
kredittkortnummer eller annen personlig informasjon. 

 
2 Du kan bare delta i nyhetsgrupper/praterom med lærerens samtykke. 
 
3 Ikke oppsøk eller spre pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk 

materiale.  Meld i fra til lærer dersom du ufrivillig kommer inn på slike 
nettsteder. 

 
4 Brukerrettighetene til internett blir begrenset gjennom innholdskontroll. 
 
5 Det er bare lov til å bruke godkjent programvare.   

Eventuell opplasting/nedlasting er kun tillatt med lærerens samtykke. 
 

6 Skolen har anledning til å sjekke loggen.  Dersom det finnes noe på maskinen 
som ikke skal være der, kan maskinen bli inndratt og alt innhold slettes. 

 
7 Sjekk alltid USB-minnepenner for virus før du bruker dem på skolen. 
 
8 Vis respekt for det andre har laget, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst 

eller dataprogrammer.  Dersom du ønsker å bruke noe andre har laget, sier 
loven at du må be om tillatelse.    

 
9 Det er forbudt å bryte seg inn på noe datasystem eller å spre datavirus.  

 
 
 
 



 
Godkjenning av bruk av datautstyr og Internett: 

 
 

Elevens navn: ……………………………………………………… Klasse: …………. 
 

• Jeg har lest og forstått skolens regler for akseptabel og ansvarlig bruk av 
datamaskiner og internett.  

• Jeg vil bruke dette på en forsvarlig måte og følge skolens regler til enhver tid.  
• Jeg er inneforstått med at tilgang til datautstyr og internett er en rettighet jeg 

har mot at jeg respekterer reglene som gjelder.  
• Jeg forstår at skolen kan inndra tilgang til datautstyr og internett hvis jeg bryter 

disse reglene. 
• Skolen kan også inndra maskinen og slette alt innhold dersom det finnes 

ulovlig materiale på den.  
 
Elevens underskrift: ………………………………………………. Dato: …………….. 
 
 
Foreldres/foresattes godkjenning av bruk av PC og Internett 
 

• Jeg har lest og forstått skolens regler for akseptabel og ansvarlig bruk av 
datamaskiner og internett, og gir herved tillatelse til at mitt barn kan ta dette i 
bruk.  

• Jeg forstår at skolen har tatt forholdsregler for å hindre at elever får tilgang til 
uønsket materiale.  

• Jeg sier meg enig i at skolen ikke kan holdes ansvarlig for innholdet på 
internett, og at skolen ikke er erstatningspliktig for skader/virkninger ved bruk 
av mulighetene på internett.  

• Jeg sier meg enig i at dersom mitt barn gjør hærverk på skolens datautstyr, 
gjelder skolens generelle regler for erstatningsansvar. 

• Jeg godkjenner/godkjenner ikke at det på skolens hjemmeside kan legges ut 
bilder av elever i aktivitet og elevarbeider som mitt barn er med på. 

           Alt som blir lagt ut godkjennes av skolens ledelse. 
 
Kryss av:  Godkjenner bilder: ……….  Godkjenner ikke: ……….  
 
Foresattes underskrift: ……………………………………………… Dato: …………... 
 
Navn på personen som har skrevet under (blokkbokstaver) 
 
………………………………………………………………………. 
 
   
Lærers underskrift: ……………………………………………….. Dato: …………... 
 
Navn på personen som har skrevet under (blokkbokstaver) 
 
……………………………………………………………………. 


