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Regler och anvisningar 
För användning av Optimas skoldatanät 
 

A. Målsättning 
Målsättningen med Optimas skoldatanät är att ge lärare och studerande tillgång till ett modernt datornätverk med 
tillgång till Internet, e-post och övriga nätbaserade tjänster. 
 

B. Syfte 
Syftet med skoldatanätet är att skapa förutsättningar för en utbildning av högsta klass där modern IT-teknologi och 
datorer används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. 
 

B. Internet 
Internet är ett globalt nätverk som möjliggör kommunikation och informationsutbyte mellan människor och institutioner 
över hela världen från anslutna datorer. Syftet med uppkopplingen mot Internet är att ge lärare och studerande tillgång 
till denna rika, varierande och unika resurs för att finna nya vägar till kunskap och kommunikation mellan människor i 
hela världen. 
 

C. Tillgång 
Tillgången till Optimas skoldatanät är ett privilegium och inte en rättighet. För att få tillgång till skoldatanätet krävs ett 
personligt användarkonto på datanätet. Tillgången till detta konto regleras genom att du, och om du är under 18 år, din 
målsman fyller i blanketten ”Ansökan om tillgång till Optimas skoldatanät”. 
 

D. Regler, villkor och skyldigheter 

§1. Allt som inte är tillåtet är förbjudet. 
Det innebär att ursäkter som ”det visste jag inte …”, ”det har ingen sagt …” osv. inte skyddar från personligt ansvar. 
Det åligger användaren att informera sig om vad som är tillåtet. Vad som är tillåtet regleras till stora delar av detta 
dokument. 
 

§2. Användandet av skoldatanätet får endast ske från ditt personliga konto. 
Du har själv helt och fullt ansvar för hur ditt konto används. Alla brott mot de regler och anvisningar som ges i detta 
dokument som kan spåras till ett individuellt konto kommer att åläggas ägaren av kontot. 
 

§3. Pseudonymer eller anonymitet är inte tillåtet 
Alla användare måste uppträda under eget namn och ta ansvar för sina egna handlingar och åsikter. 
 

§4. Kontot får endast användas i samband med aktiviteter kopplade till undervisningen i 
skolan 
Det innebär att du får använda kontot för: 

• att lösa uppgifter som utgör del av kurs 
• läsa och skriva e-post 
• individuell färdighetsträning, som komplement till ordinarie undervisning 
• att skriva uppsatser och rapporter som ingår som del av dina studier 
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§5. Följande löfte ges av alla användare på Optimas skoldatanät 
 
Jag lovar att i alla situationer vara ärlig och respektera andra personers integritet och rättigheter samt hjälpa andra att 
uppföra sig på samma sätt. Jag lovar att på alla sätt anstränga mig för att vara hjälpsam och dela med mig av det jag 
kan. Jag lovar speciellt att följa skoldatanätets grundregler: Inte förtala, inte förstöra samt inte använda våld mot 
personer och/eller egendom. 
 

Med detta löfte följer följande skyldigheter: 
 

1. Använd ett vårdat språk. 

2. Undvik offensiva, stötande och provokativa uttalanden. Användare på skoldatanätet skall visa respekt för andra 
både i umgänget på det lokala nätet såväl ute på Internet. Personangrepp är ett oacceptabelt användande av 
nätverket. 

3. Det är förbjudet att via nätet sprida information (text, bilder, ljud osv.) som till sitt innehåll kan upplevas som 
kränkande av grupper av användare. 

4. Respektera alla former av upphovsrätter. 

5. Att vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande är inte tillåtet. En sådan handling 
är att betrakta som ett intrång i upphovsmannens privatliv. Alla meddelande i allmänna forum som t.ex. listor och 
nyhetsgrupper får vidareförmedlas men skall alltid åtföljas av uppgift om ursprung. 

6. Följande är att betrakta som kriminella handlingar och därför förbjudet: 

• Manipulera hårdvara eller mjukvara som ingår i datorsystemet 

• Icke auktoriserat intrång i datorsystem 

• Medvetet förstöra eller radera filer 

• Medvetet sprida filer med datorvirus 

• Otillåten kopiering av programvara som skyddas av upphovsrätt 

7. Ett exemplariskt uppträdande utanför det lokala nätet. Det innebär att det är alla användares skyldighet att 
informera sig om samt följa alla eventuella regler som gäller då man ”besöker” någon annan del av Internet. 

 

E. Rättigheter 

1. Privat sfär 
All e-post och kommunikation på Optimas skoldatanät betraktas som privat om inte annat anges. Om brott mot de regler 
och anvisningar, som ges i detta dokument förekommer eller misstänks, kan det vara nödvändigt för 
systemadministratören att skaffa sig tillgång till privata e-postmeddelanden och filer. Om sådan inspektion sker skall 
användaren meddelas när så är möjligt. 
 

2. Tillgång 
Alla användare på Optimas skoldatanät garanteras fri och lika tillgång till alla de tjänster som erbjuds och den befintliga 
teknologin tillåter. 
 

3. Säkerhet 
Så långt det är möjligt kommer användare på Optimas skoldatanät att skyddas från otillbörligt intrång, oönskade 
kontakter, mobbing och andra typer av aktiviteter som upplevs kränkande. Som användare på Internet måste man dock 
vara medveten om att det finns tjänster som kan upplevas som kränkande för vissa grupper av användare. Att identifiera 
ursprunget till dessa tjänster och försöka eliminera dessa är en omöjlig uppgift. Det är därför varje användares eget 
ansvar att undvika dessa, då man navigerar på Internet. 
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4. Intellektuell frihet 
Optimas skoldatanät är ett fritt och öppet forum. Inga restriktioner läggs på personliga åsikter som förs fram på detta 
forum. Den som lägger fram en åsikt måste vara medveten om att andra användare kan vara öppet kritiska. 
 

F. Regler och anvisningar för nyttjande av tjänster 
 

1. E-post 
• Skolan upprätthåller  e-postkonton  i formen fornamn.efternamn@optistud.fi (aao i st.f. åäö) för 

studerande med Microsofts tjänst Live@edu 
• Du kan kolla din e-post genom att logga in med din e-postadress på adressen: www.outlook.com detta 

fungerar också utanför skolan. Postlådans storlek är 10 Gb. 
• Inloggningen ger också tillgång till Skydrive med 25 Gb lagring 
• Bortse aldrig från möjligheten att någon på ett otillbörligt sätt kan komma åt och läsa din e-post. 
• Efter att du dimitterats tas ditt e-postkonto bort. 

 

2. Hemmakatalog 
• När du loggar in med ditt privata användarnamn så får du tillgång till ett utrymme på skolans server i 

mappen Mina dokument. Där kan du skapa egna mappar för lagring av olika dokument. Du kommer åt 
detta utrymme från skolans alla nätverksanslutna datorer. 

• Storleken är begränsad till 1 Gb, behöver du mera utrymme kan du alltid kontakta systemadministratören. 
• Räkna med att detta utrymme eventuellt töms mellan varje läsår. 
• Efter att du dimitterats tas ditt användarnamn bort och dina filer raderas 

3. USB-stickor 
• Du får använda s.k. usb-stickor eller minnespinnar för att kunna  ta med dig dina filer. Se till att du inte för 

över datorvirus med dessa. 
 

4. WWW 
• Utnyttja inte sidor med ”streaming media” t.ex. radio- och TV-stationer som sänder online. Vi delar en 

gemensam anslutning till Internet. Resursen är begränsad och bör inte belastas i onödan. 
• Ladda inte ned copyrightskyddat material som t.ex. musik och filmer. 
• Undvik att besöka för skolarbetet olämpliga sidor t.ex. sidor med pornografiskt, våldsinriktat, eller 

rasistiskt material. 
 
 

G. Påföljder vid brott mot regler och anvisningar. 
Ett brott mot ovanstående regler och anvisningar kan innebära en avstängning av din nyttjanderätt till Optimas 
skoldatanät. 
Baserat på detta dokument avgör rektor/systemadministratör vad som anses vara brott eller inte. Beslutet är slutgiltigt 
och kan inte överklagas. 
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