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 HÄRRYDA KOMMUN Till föräldrar och elever på Hulebäcksgymnasiet Sektorn för utbildning och 

kultur   

Hulebäcksgymnasiets IT-Policy  
Det här dokumentet är ett komplement till Härryda kommuns övergripande IT-policy för att du 

som studerar på Hulebäcksgymnasiet skall känna till de gemensamma regler som gäller för vårt 

nätverk, datorer och programvaror.   

Inloggning, mail mm  
När du börjar på Hulebäcksgymnsiet får du ett unikt användarnamn och ett lösenord. Det är 

viktigt att du byter lösenord när du får påminnelse om det annars spärras ditt konto.  

Logga alltid in via utbildning.harryda.se så kommer du åt alla viktiga funktioner via en 

direktportal.  

• Hulebäcks hemsida och din skolmail  

• Teams (Hulebäck kommunikationsportal)  

• OneDrive (en ”molntjänst” där du bör lagra dina filer)  

Hulebäcksgymnasiets etik- och dataregler i korthet  
• Du ska inte förolämpa eller förnedra andra personer (levande eller döda).  

• Du ska tänka på den personliga integriteten (publicera eller titta inte på det som kan vara 

anstötligt för någon annan).  

• Du måste följa gällande upphovsrättsregler.  

• Du får inte använda och/eller publicera rasistiska uttalanden och/eller hets mot folkgrupp.  

• Du får inte använda och/eller publicera pornografiskt material och/eller uttalande.  

• Du får inte titta på eller använda olämpligt material från Internet. Med olämpligt menar vi; 

pornografi, bombrecept, drogrecept, rasistiskt material, spel mm.  

• Du får inte förstöra eller manipulera i andras publicerade material.  

• Du får inte använda någon annans användaridentitet.  

• Sabotage medför ersättningsskyldighet samt avstängning från datorerna/datornät under en 

begränsad period. Vid upprepade förseelser eller vid en allvarlig förseelse skärps straffen.  

  

  



  

Regler för användning av internet  
  
Nätetikett innebär:  

• att förstå att internet inte är en maskin. Det finns alltid en annan människa på andra sidan 

eller något en människa skapat. Många upplåter sina kunskaper och datorresurser för att  

alla ska kunna använda nätet. Vanligt folkvett och sunt förnuft gäller på nätet precis som 

i det dagliga livet.  

• att inte skriva annat än sådant som du kan tänka dig i tryck på en tidnings första sida. Ett 

förfluget ord flyger länge och kan lagras av många.  

• att skriva sådant som kan intressera andra. Fatta dig kort och formulera dig väl.  

• att inte sprida rykten. Inte heller rasistisk propaganda eller barnporr, det är olagligt och 

straffbart.  

• att inte ”låna” andras bilder, musik, texter eller program utan att be om lov, det är 

olagligt och straffbart. Upphovsrätten gäller på nätet, precis som i resten av samhället. 

Likaså är datorintrång på andras datorer/nätverk olagligt.  
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