
  

IT i skolan - riktlinjer för användning 
 
Antagna av kommunstyrelsen den 11 december 2001. 
  
Dessa riktlinjer beskriver kommunövergripande regler för IT-användning i skolan. 
Riktlinjerna gäller generellt för alla elever, lärare och andra nyttjare som använder IT i 
skolundervisningen. Riktlinjerna syftar till att skydda kommunen och kommunens 
varumärken, tredje man, enskilda användare samt säkerställa en god driftsäkerhet. 
Användning av IT-utrustning ansluten till Öman-nätet omfattas ej av denna riktlinje.  
 
Omfattning  
Användningen av IT i skolan syftar till att eleverna under sin skoltid ska ges förutsättningar 
att använda moderna IT-verktyg i undervisning och annan verksamhet. All annan användning 
av skolans IT resurser är enbart tillåten då den: 

• inte stör ordinarie verksamhet.  
• inte innebär merkostnader för kommunen.  
• inte innebär att användningen bryter mot dessa riktlinjer.  
• inte står i strid med gällande lagstiftning eller lokala föreskrifter meddelade av Örebro 

kommun.  
 

Ansvar  
 
Elever  
Varje användare ansvarar för att följa de regler och bestämmelser som omfattar användandet 
av IT i undervisningen. I ansvaret ingår även att rapportera olika former av incidenter och 
missförhållanden.  
 
Lärare och övrig personal  
Lärare och övrig personal som använder IT i undervisningen omfattas av samma regler som 
gäller för elever. Lärare och övrig personal i skolan har här en skyldighet att vara ett gott 
föredöme för eleverna i skolan.  
 
Skolledning  
Skolledningen är ytterst ansvarig för att de regler och bestämmelser som omfattar 
användandet hålls levande. Om hantering uppdagas, som står i strid med gällande lagstiftning 
eller lokala föreskrifter meddelade av Örebro kommun, är skolledning skyldig att vidta 
åtgärder.  
Skolledningen har möjlighet att utfärda tillämpningsföreskrifter som utgår från skolans 
värdegrund.  
 
Utbildning och information  
För att minimera rena handhavandefel är det viktigt att alla användare ges en grundläggande 
utbildning på den datautrustning och de programvaror som används. Utöver den rena 



handhavandeutbildningen ska alla användare ges möjlighet att ta del av och lära sig de regler 
och bestämmelser som omfattar användning av IT i skolan.  
För användare som är över 15 år kan skolledningen låta eleverna kvittera att det tagit del av de 
regler och anvisningar som omfattar användandet av IT i skolan.  
 
Rapportering av fel och incidenter  
På varje skola ska det finnas utarbetade rutiner för hur rapportering av fel och incidenter ska 
ske.  
Utarbetande av kompletterande instruktioner  
Respektive skola kan utarbeta mer detaljerade instruktioner, som grundar sig på de lokala 
förutsättningarna, i den mån de inte strider mot de kommunövergripande.  
 
Uppföljning av efterlevnad  
Skolledningen och skolans personal är skyldig att tillse att de regler och bestämmelser som 
omfattar användning av IT i skolan följs. Utöver internkontroll kan även 
kommunövergripande kontroller förekomma. De som omfattas av dessa regler ska informeras 
om på vilka sätt kontroll av efterlevnaden genomförs.  
 
Konsekvenser vid missbruk  
I samband med uppsåtlig skadegörelse ska elev eller vårdnadshavare ställas till ekonomiskt 
ansvar. Missbruk kan också stå i strid med svensk eller utländsk lag och leda till rättsliga 
påföljder.  
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