
   
 

 
Komvux är Umeå kommuns egen vuxenutbildning. Vi har behöriga och närvarande lärare. Vår 
målsättning är att på ett flexibelt sätt erbjuda behörighetsgivande och kompetenshöjande utbildning för 

vuxna. Vi hjälper dig att utvecklas efter din förmåga.  

 

   Mars 2019 tills vidare 

Policy och riktlinjer för användning av Umeå kommuns nätverk 

och internetbaserade tjänster 

Umeå kommun tillhandahåller under studietiden vid Viva komvux en tillgång till datorer och nätverk samt 

internetbaserade tjänster. Syftet med användningen av IT är att ge dig bästa förutsättningar för en 

utbildning av högsta kvalitet där modern informationsteknik och datorer används som ett naturligt verktyg i 

studierna.  

 

Användaruppgifter 

De användaruppgifter du fått för att kunna logga in på datorn, nätverket och skolans andra IT-baserade 

tjänster är personliga. Var mycket noga med att skydda ditt lösenord. 

 

Nätverk och internetbaserade tjänster 

Som studerande ansvarar du för ditt personliga konto och hur det används. Umeå kommun förutsätter att du 

använder ditt konto i studierna för att kunna lösa uppgifter, samarbeta, dela information, skriva söka samt 

presentera information och ny kunskap. Du representerar din skola och vi vill att du använder ett vårdat 

språk och visar ett gott bemötande mot andra studiekamrater och våra medarbetare. Den respekten gäller 

bland annat sociala medier, olika diskussionsgrupper/chattforum samt e-post. Det är inte tillåtet att ta del av 

material av pornografisk karaktär eller som är diskriminerande gällande religion, kön eller sexuell läggning, 

eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Anonymitetssurfning är inte heller tillåtet. Umeå 

kommun använder filter och loggning av internettrafik. 
 

För allas trevnad och för studiero skall du inte spela dataspel under lektionstid. Vid tillfällen när du inte har 

uppsikt ska du låsa datorn du arbetar vid genom att exempelvis använda kortkommandot: 

CTRL+ALT+DEL och ENTER. Detta för att undvika att någon kan använda ditt konto på ett felaktigt sätt.  

 

Det är viktigt att du respekterar alla former av upphovsrätt under dina studier. Installera eller kopiera inte 

programvara eller andra filer/dokument som skyddas av upphovsrättslagen eller av avtal samt som kan vara 

skadliga för vår IT-miljö, som installation av keylogger. Att fotografera och publicera på sociala medier 

räknas som en personuppgift och tillstånd krävs från personer du fotograferar. 

 

Om du väljer att inte följa den policy och riktlinjer som gäller ovan förlorar du åtkomsten till nätverket och 

de internetbaserade tjänsterna. Ansvarig rektor har rätt att starta en utredning vid misstanke om brott eller 

missbruk och beslutar om avstängning, ett beslut som inte kan överklagas. Misstanke om brott polisanmäls 

alltid. IT-samordnare eller systemförvaltare, utsedd för Skolan i Umeå, har då enligt gällande riktlinjer rätt 

att kontrollera information som finns lagrad på ditt användarkonto. Är du osäker på vad som gäller fråga 

din lärare. De finns till för att svara på dina frågor och kan alltid hänvisa vidare till rätt kontaktperson. 

 

 

Lycka till med dina studier!  

 

Med vänlig hälsning Umeå kommun och Komvux 


