Ordforklaring:
Periferiudstyr

Apparater der er tilsluttet computeren eller
tablet.
Det kan f.eks. være en usb-pen eller scanner.

e-mail

Et elektronisk brev. Et brev der ikke sendes
som papir, men kun kan sendes, modtages
og læses på en computer. Når e-mailen er
modtaget kan den trykkes / printes på papir.

Skolekom

Elektronisk brevsystem som kun skoleelever har adgang til.

Chat

At man anonymt skriver korte beskeder til
andre anonyme på nettet. En slags opslags
tavle, hvor man på skift hænger små sedler
op.

Spamming
Hatemail
Junkmail

3 slang-ord for at man generer modtageren
med intetsigende e-mails, i 1000-vis af
mails, kædemails eller mails med nedværdigende eller hadske ord—altså kort og
godt driller modtageren.

Download

At hente et program, et musikstykke eller
lignende fra internettet, og installere det på
sin computer.

sniffer
hacker
cracker

Værktøjer / programmer som kan
benyttes til at omgå sikkerhedsspærringer
eller kodeord, så man kan få adgang til
computere eller områder på netværket man
normalt ikke har adgang til.

Virus

Et program eller en fil, der har til formål at
ødelægge eller forstyrre arbejdet på computeren. Ofte er brugeren ikke klar over, at
virusen modtages og installeres på computeren. Derfor er der installeret et program
der opdager virusen, og enten låser computeren, eller uskadeliggør virusen. Vira kommer oftes fra hjemmesider på internettet
eller i e-mails.

Fil

Et elektronisk dokument eller en del af et
program.

Program

En elektronisk opskrift på, hvad computeren skal foretage sig.
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Anvendelsesregler

Sikkerhedsregler

Brugere
For at kunne benytte skolens computere kræves en adgangskode. Alle elever får udleveret et brugernavn og en adgangskode. Koden er personlig og må ikke benyttes af andre. Koden skal sikre, at brugeren får adgang til de relevante programmer og biblioteker. Sammen med denne kopi af skolens
anvendelses- og sikkerheds-regler samt net-etikette udleveres
et kvitteringsbilag. Når bilaget er underskrevet kan adgangskoden udleveres.
Mobiltelefoner, tablets, computere, periferiudstyr, internet og
Skolekom må anvendes i forbindelse med undervisningen og
til løsning af undervisningsrelaterede opgaver eller efter aftale
med læreren/pædagogen.
Net-etikette og sikkerhedsregler skal overholdes.
Når computeren forlades skal der logges af
ved hjælp af trefinger reglen
(Ctrl+Alt+Del) også selvom den kun forlades kortvarigt.
Adgangskoder er strengt personlige og må ikke videregives.
Ved overtrædelse af reglerne spærres elevens adgangskode i
en til to uger efter skoleledelsens vurdering.
Ved grov eller forsætlig overtræden vil der ske
politianmeldelse.

Registrering
Et register (logfil) på serveren registrerer tidspunkt for hvem,
der logger på og af netværket.
Ligeledes registreres den enkeltes trafik på Internettet.
Kun skolens IT-ansvarlige eller dennes stedfortræder har adgang til de to registre.
Databasernes indhold undersøges regelmæssigt
og slettes efter ca. 1 år.

Billeder / Lyd / Video
Fotografering eller optagelse af lyd og video må kun
foretages efter aftale med læreren. Det er ikke tilladt
at dele optagelserne med andre eller lægge optagelserne ud på nettet med mindre det er aftalt med læreren/pædagogen.
Hardware
Skolens computere, tablets og øvrigt udstyr skal bæres og benyttes på en måde så det ikke tager skade ved f.eks at blive
tabt. Det er ikke tilladt at øve vold på udstyret ved f.eks at pille knapper af.
Adgang
Det er ikke tilladt at forsøge at få adgang til menuer eller tjenester der ikke umiddelbart er åbne for elevernes brug. Det er
heller ikke tilladt at oprette en adgangskode på skolens tablets.
Det er ikke tilladt at benytte andres adgangskoder.

Telefon og net-etikette
Når eleverne taler i telefon, sender SMS, mail, skriver beskeder eller anmelder andres produkter optræder han / hun høfligt og kommunikerer i et sobert sprog (overholder almindelige takt og tone på samme måde som i enhver anden undervisningssammenhæng). Det er ikke tilladt at optage / sende billeder eller video af personer uden lærerens/pædagogens tilladelse. Spamming, hatemail og junkmail er ikke tilladt. Chat kræver lærerens/pædagogens tilladelse.
Et godt råd!
Send aldrig dit navn, telefonnummer, din adresse eller et billede af dig selv eller andre ud på nettet. Aftal aldrig at mødes
alene med nogen du har lært at kende gennem nettet. Du ved
ikke, hvem der i virkeligheden gemmer sig bag de oplysninger, du har modtaget!

Download
Det er ikke tilladt at downloade filer eller programpakker fra
Internettet uden tilladelse fra læreren eller den IT
-ansvarlige.
Netværket
Alle brugere har ansvar for og interesse i at skolens netværk fungerer så godt som muligt.
Derfor er det ikke tilladt:

at forstyrre netværkets normale funktioner.

at installere noget som helst program eller lignende på
computere eller server uden tilladelse fra skolens lærere/pædagoger eller IT-ansvarlige.

at forsøge at få adgang til områder som adgangskoden
ikke automatisk giver adgang til hverken på skolens
netværk eller Sektor- og Internettet.

at skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det
udtrykkeligt er tilladt.

at bruge nettet til formidling / publicering af informationer / data / billeder m.v. , som det ifølge dansk lov er
forbudt at distribuere eller formidle.
Der må ikke anvendes sniffer-, hacker- eller
cracker-værktøjer.
Skolen har ikke et pornofilter. Odense Kommune vurderer at
det er for dyrt at administrere i forhold til den ringe sikkerhed
det giver. Eleverne må derfor ikke gå ind på sider med anstødeligt indhold.
Virus
Skolens netværk er beskyttet af en virus-scanner, og i
tilfælde hvor der meldes virus følges instruktion på skærmen.
Er dette ikke tilstrækkeligt til at fjerne angrebet tilkaldes skolens IT-ansvarlige.
Private computere eller tablets
Det er ikke tilladt at slutte private computere til skolens
netværk. Men de må gerne medbringes. Skolen tilbyder gratis
internetforbindese (WiFi) som tilgås via elevens adgangskode.
Eleverne kan hente antivirusprogrammet Symantec gratis på
http://skolenetstatus.odense.dk/ - se under fanen downloads

Overtrædelse

Ved grov eller forsætlig overtrædelse af reglerne vil der ske anmeldelse til politiet.

