
Bilag 2 – Regler og særlige sanktioner omkring brug af IT. 

 
Stk. 1: IT i undervisningssituationer 

 
På Mariagerfjord Gymnasium forudsætter vi, at du kun anvender IT og andre 

digitale muligheder, når det er relevant for undervisning og læring.  
 

Heraf følger, at i undervisningssituationer: 

- anvendes computere, tablets og andre elektroniske værktøjer kun, når 
læreren udtrykkeligt har givet sin tilladelse. 

- anvendes sociale medier, spil, film og anden digital underholdning kun, når 
læreren udtrykkeligt har givet sin tilladelse. 

- befinder mobiltelefoner sig altid i tasken og på lydløs. 
 

Stk. 2: Opkobling til og benyttelse af skolens netværk 
 

Som elev må du kun bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, 
når du kobler dig på skolens netværk.  

Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på eller ved hjælp af 
skolens netværk.  

Når du kobler din egen computer, mobiltelefon, tablet eller tilsvarende til 
skolens netværk, skal den være passende beskyttet mod spredning af 

computervirus.  

Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens it-udstyr og netværk, der 
er ulovlige eller efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme. Det 

betyder bl.a. at du ikke må omgå andres rettigheder til tekster, billeder, lyd, 
film eller tilsvarende.   

Du skal overholde retningslinjerne for god IT-etik på skolens netværk. Du må 
f.eks. ikke optræde anonymt eller mobbe andre elever. Videreformidling eller 

deling af lyd- og billedoptagelser, der krænker andres blufærdighed eller 
personlige integritet er således heller ikke tilladt. I sådanne situationer træder 

skolens anti-mobbepolitik i kraft med de sanktioner, der heraf måtte følge (se 
bilag 5). 

 
Stk. 3: Brug af skolens computere 

 
Skolen har et antal bærbare computere til udlån til elever på timebasis og et 

antal stationære computere i biblioteket. Skolens computere må kun anvendes 

til formål, der er relevant for undervisning og læring.  
Du må kun ændre computerens opsætning, hvis det sker som led i 

undervisningen eller efter aftale med skolen IT-vejledere. Det er således ikke 
tilladt at installere eller afvikle spil på skolens maskiner.  

Mad og drikke må ikke indtages ved skolens computere.   
 

 
Overtrædelse af reglerne kan medføre, at du mister adgangen til at anvende 



skolens netværk. Egne devices eller skolens computere kan desuden inddrages 

for kortere eller længere tid, bl.a af læreren i undervisningssituationer. 
Ved fortsat misbrug anvendes skolens generelle sanktioner. I særlige tilfælde 

kan overtrædelse medføre politianmeldelse.  
 

Ved ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere og netværk 
påhviler erstatningsansvaret alene den enkelte bruger, der har foretaget den 

ulovlige handling. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, eleven 

foretager.  
 

Ved begrundet mistanke om misbrug kan den systemansvarlige foretage 
gennemgang af brugeres data og iværksætte undersøgelser af datatrafikken.  
 


