
 
 

IKT-reglement for barnehagene og grunnskolen i Inderøy 

kommune. 
 

 

Dette reglementet er for alle barnehagene og skolene i Inderøy kommune. Reglementet skal 

gjennomgås med alle ansatte barn/elever i starten av hvert skoleår. Reglementet skal 

underskrives av elev og foresatte. Når det gjelder bruk av digitalt utstyr i barnehage vil det til 

enhver tid være personalets ansvar å ivareta at utstyret blir ivaretatt. 

Alle PC’er og digitalt utstyr på barnehage og i skolen tilhører fellesskapet, og skal tas vare 

på som om det var eget utstyr. 

 

 
Trivsel  

 

1) PC-plassen skal være ryddig når du er ferdig. Det vil si at søppel kastes og stolen settes inn under 

bordet.  

 

2) Lydnivået skal være så lavt som mulig. Ta hensyn til hverandre. 

 

 

Sikkerhet 

 

3) Brukernavn og passord (eget eller andres) skal ikke oppgis til noen andre. Logg av eller lås 

maskinen når du forlater den. 

 

4) Ikke gi ut navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, bilde av deg selv eller andre personlige 

opplysninger til nettsteder  uten at dette er avtalt med lærer. 

 

 

Faglig utbytte  

 

5) Det er ikke lov til å høre på musikk, spille, chatte eller surfe uten at dette er avtalt med lærer. 

 

6) Utskrift av dokumenter/bilder skal avtales med lærer. 

 

 

Nettvett 

 

7) Det er ikke lov å laste ned, oppbevare eller videresende innhold av pornografisk eller voldelig art. 

 

8) Det er ikke tillatt å besøke sosiale medier (for eksempel Facebook), gamblingsider eller drive med 

pengespill på internett. 

 

9) Det er ikke tillat å  legge ut noe på internett om andre personer uten at personens foresatte har 

godkjent dette. 

 

10) Digital mobbing skal ikke forekomme.  Gjør deg kjent med og følg nettvettreglene (se bak). 

 

 

 

 



 
 

 

Ta vare på  

 

11) Det er ikke lov til å røre ledninger eller tilkoplinger til PC'ene uten tillatelse fra lærer. Dersom noe 

av utstyret ikke virker, skal du gi beskjed til lærer, i samråd blir det enighet om hvem som sender  

feilmeldingsskjema. 

 

12) Det er ikke tillatt å spise eller drikke ved datautstyr. 

 

13) Tastatur, mus, høretelefoner og annet utstyr skal behandles forsiktig. 

 

Sanksjoner  

 

14) Bruk av skolens IKT-utstyr vil bli logget. Elevene er selv ansvarlig for bruk av egen konto. Brudd 

på IKT-reglementet kan føre til at eleven mister retten til å bruke skolens IKT-ressurser for en 

periode (blant annet ved at brukerkonto blir stengt). 

 

15)I følge sentralt gitte retningslinjer kan eleven/hjemmet bli pålagt å erstatte deler av skolens tap i 

forbindelse med hærverk eller andre skader på skolens utstyr. 

16) Læreren regulerer tilgangen til internett. 

 

ELEV 

Jeg har lest og forstått reglene for akseptabel bruk av PC og internett, og vil forholde meg lojalt til 

skolen og de reglene som til enhver tid gjelder. Jeg er klar over at jeg automatisk kan miste retten til 

bruk av skolens PC-er hvis jeg bryter noen av reglene for bruk. 

 

Skole: ……………………………..…………………………..  Klasse: …………… 

 

Dato: ………………. Elevens underskrift:  ……………………………………………… 

 

FORESATTE 

Jeg/vi bekrefter å ha gjort oss kjent med reglementet for bruk av PC og Internett, og vil forholde oss 

lojale til skolen og de regler som til enhver tid gjelder. Jeg/vi forstår at skolen har tatt forhåndsregler 

for å hindre uønsket bruk av, og tilgang til, uønsket materiell.  

Dato: ……………….  Foresattes underskrift: 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

‘ 



 
 

 

Vedlegg til IKT reglementet 

 

 

Nettvett for barn og unge (www.nettvett.no) 

1. Vær mot andre på nettet som du vil andre skal være mot deg. 

2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv. 

3. Skal du møte noen du har chattet med på nett? Ta med deg en voksen eller en venn. 

4. Tenk deg om før du laster ned gratis filer eller innhold. Det kan ligge virus og 

spionprogrammer sammen med filene du laster ned. 

5. Beskytt navnet ditt, lag kallenavn. Gi ALDRI ut passordet ditt. 

6. Spør om lov før du legger ut opplysninger om eller bilder av andre. 

7. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner – husk alle kan legge ut noe på nett. 

8. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett. 

9. Vær smart og trygg på nett. 

 

 

http://www.nettvett.no/

