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Hej! 

Alla elever på Ystad Gymnasium får kvittera ut en personlig dator som man får låna 

under sin studietid på Gymnasiet. Datorerna kommer att vara av lite olika typer 

beroende på vilket program man går. 

Datorn kommer att vara ett viktigt redskap i undervisningen och man måste vara 

noggrann med att alltid ha med den till lektion… fulladdad!! 

För att få låna datorn måste man läsa igenom de regler som gäller för att sköta 

och använda den. 

Speciellt viktigt är det att man är aktsam om datorn då de ska lämnas in i ett bra skick 

efter avslutad utbildning! 

Det är även speciellt viktigt att skydda den för stöld. Man får aldrig lämna sin dator 

utan man måste hela tiden ha koll på den!! 

På andra sidan av detta dokument står det om de regler som gäller och som man 

noggrant måste läsa igenom och godkänna genom att skriva under. Är man inte 

myndig måste även vårdnadshavaren skriva under. 

Det står bl.a. en hänvisning till vår hemsida där det fullständiga kontraktet finns att 

läsa och det måste man läsa igenom noggrant!!  

Adressen dit är: http://ystadgymnasium.se/it/  

På denna länk hittar man även detta kontrakt om man behöver ett extra. 

Detta dokument måste vara påskrivet och inlämnat till mentor/arbetslag innan man 

kan få låna en dator. 

Datorerna kommer att delas ut enligt ett speciellt schema som presenteras senare. 

Det kommer även då att bli en genomgång om hur datorn och dess program 

fungerar. 

Får man problem med sin dator finns det hjälp att få i vår IT Support, precis bredvid 

receptionen/vaktmästeriet på Österport. 

Lycka nu till med studierna och vi hoppas ni kommer att få bra hjälp av er dator i 

kombination med era professionella lärare!! 

                                                 

VÄND PÅ SIDAN!  

 

 

http://ystadgymnasium.se/it/
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Regler för hur man ska hantera sin personliga dator i skolan 

För att på bästa möjliga sätt använda och hantera sin dator som ett viktigt redskap för sina studier är 

det viktigt att du har förståelse för nedanstående punkter och ställer upp på dessa. När du läst igenom 

detta kontrakt och bockat av att du förstått innebörden, har du rätt att kvittera ut en personlig dator till 

låns. 

Punkter 

❖ Jag ska vara aktsam om datorn och skydda den för yttre skador på bästa möjliga sätt.                                            

❖ Då datorn är värdefull måste jag hålla koll på den så den inte blir stulen.  

❖ Jag har läst igenom kontraktet med försäkringsvillkoret på skolans hemsida och förstått  

innebörden.  http://ystadgymnasium.se/it/  

 
❖ Under lektionstid är det inte tillåtet att vara ute på sidor eller i program som inte har med 

undervisningen att göra. Läraren bestämmer beroende på lektionens innehåll vad som är ok. 

❖ På icke lektionsbunden tid är det ok att besöka privata sidor och program. Dock är det inte tillåtet att 

ladda ner från olagliga sidor, besöka stötande oetiska sidor eller spela spel om pengar. 

❖ Jag får inte kränka andra via sociala medier.   

 

❖ Det är inte tillåtet att göra ändringar på datorns grundinställningar. Detta gäller även startsidan i 

webbläsaren (Vklass).   

 

❖ Jag har förstått att jag dagligen måste kontrollerar information som berör mig i Vklass. 

 

❖ Jag får inte dela ut min inloggning till någon annan utan jag måste hålla den hemlig.  

 

❖ Jag har förstått hur jag tar kontakt med IT Support vid problem med datorn.  

 

❖ Jag har förstått att jag, efter samtal med skolan, kan bli tvungen att lämna tillbaka datorn om jag har 

hög frånvaro. 

Om man bryter mot ovanstående punkter kallas man till ett samtal, där även målsman kallas 

om man inte är myndig. Där får man redogöra för varför man inte kan följa ovanstående regler. 

Publicering på Internet 

Jag godkänner att mitt personliga schema kan ses på Internet via webbaserat schemaprogram 

    Ja    Nej       

 

Jag har förstått ovanstående och bekräftar detta med min namnteckning: 

 

……………………………………………………………………………  Klass: …………………………... 

Personnummer: …………………………………………… 

Målsman för omyndig:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

http://ystadgymnasium.se/it/

