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IT-REGLER
Hjørring Gymnasium og Hf-kursus, opdateret 10. august 2014

1. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus ønsker at fremme brugen af it i undervisningen – både
på lærer- og elevsiden.
2. Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke udleveres til andre.
3. Hvis en elev pga. ikke-faglig anvendelse af computeren ikke er i stand til at følge med i eller
forstyrrer undervisningen, kan eleven fratages retten til at anvende computeren i den enkelte
time.
4. Hvis klassekoordinatoren via klassens lærer erfarer, at en elev har generelle problemer med
at anvende computeren fagligt på tværs af fag, kan denne fratages retten til at bruge
computeren i undervisningen i en af klassekoordinatoren bestemt periode.
5. Den enkelte lærer har lov til kollektivt at bede klassen om at lukke computerne, hvis det
skønnes, at det ikke er nødvendigt at tage notater.
6. Der må ikke ændres på opsætningen af gymnasiets computere og/eller installeres
programmer samt spil på computerne.
7. Skolens computerudstyr og internetforbindelse er først og fremmest til brug i forbindelse
med undervisningen.
8. Der må ikke foretages ulovlige handlinger ved brug af skolens netværk og computere –
f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom
piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens IT system ikke må finde sted.
9. Brugen af skolens computerudstyr og internetforbindelse skal overholde danske og
internationale love, herunder ophavsretsloven (f.eks. er download af musikfiler, video og
andet beskyttet materiale, eller piratkopiering og distribution af piratkopier ikke tilladt) og
straffeloven (injurier, ærekrænkelse, opfordring til lovovertrædelser, racisme, forsøg på
”hacking” mv.), og der må ikke drives kommerciel virksomhed eller reklame.
10. Hjørring Gymnasium og Hf-kursus yder ikke support til de elever, som har installeret P2P
client-programmer på deres bærbare maskiner, da de i langt de fleste tilfælde benyttes til at
hente eller dele ulovlige programmer, spil, film osv. Med P2P-programmer menes der
Utorrent, Bittorrent, Beshare osv. Hvis eleven ønsker at få support fra skolens it-afdeling,
skal maskinen været renset for denne type software, ellers kan it-afdelingen afvise eleven,
indtil dette er bragt i orden.
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11. Overtrædelse af regler for brug af computere ved Hjørring Gymnasium og Hf -kursus vil af
skolen blive betragtet som alvorligt misbrug. Ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug
kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens rektor foretage
gennemgang af brugernes data, herunder deres elektroniske post, og iværksatte
undersøgelser. Forinden en sådan gennemgang skal den enkelte bruger orienteres. Rektor vil
træffe afgørelse om eventuelle sanktioner.
Reglerne for it-området tages løbende op til revision efter behov og i takt med, at det praktiske
erfaringsgrundlag udvides.

Elsebeth Gabel Austin,
Rektor
10. august 2014
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