
 
 

 

Information om våra digitala verktyg, nät och systemresurser 

Under tiden du studerar på Fenix har du tillgång till våra digitala verktyg, nät och systemresurser. 
Detta innefattar: 

Tillgång till trådlöst nätverk 

Du har endast åtkomst från en av dina enheter (mobil eller dator). Du måste kontakta IT-pedagog och 
ta med dig din enhet, för att få tillgång till vårt trådlösa nätverk. Det kan ta upp till 2 arbetsdagar 
innan nätverket fungerar på din enhet. 

Office365 med: 

• Personlig mailadress 
• Officepaktet online 
• Möjlighet att installera Office-paketet på upp till fem datorer (observera att detta slutar 

fungera efter studiernas slut) 

Itslearning 

Vår lärplattform. Kontakta din lärare för att få ett konto. 

Du måste skriva under ansvarasförbindelse innan du kan hämta ut ditt Office365-konto. Kontot 
hämtar du hos IT-pedagog. 

  



 

 
ANSVARSFÖRBINDELSE 

för användning av Vaggeryds Kommuns skolors digitala verktyg, nät- 
och systemresurser 

 

Vaggeryds kommun vill skapa goda förutsättningar för en skola där ändamålsenliga digitala 
verktyg används i undervisningen. Genom denna ansvarsförbindelse accepterar du de regler 
som gäller kring användningen av dessa verktyg. 

 

• Skolans digitala verktyg, nät- och systemresurser är till för skolarbete. 
• Du tar ansvar för utrustningen och hanterar den varsamt. Det är inte tillåtet att göra 

förändringar på skolans digitala verktyg, nät- och systemresurser. 
• Dina datakonton är personliga och du ansvarar för dina inloggningsuppgifter och vad som 

lagras på ditt konto.  
• På internet och i e-post; använd ett vårdat språk och visa respekt för andra människor. 

Kränkningar/personangrepp är aldrig tillåtet, får du kännedom om något sådant, meddela 
din lärare/rektor. 

• Material på Internet är skyddat av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att kopiera eller 
sprida material utan tillstånd från upphovsmannen. 

 

Om du inte följer punkterna ovan avgör din rektor vilka åtgärder som är lämpliga utifrån varje 
enskilt fall. Eventuellt kan en hanteringskostnad komma att tas ut. Vid misstanke om olaglig 
handling kommer polisanmälan att göras.  
Fylls i av elev 

Elevens namn 

 

Elevens personnummer 

 

Ort och datum 

 

Elevens underskrift 

Elevens namnförtydligande 

 

Ansvarsförbindelsen lämnas åter till skolan efter påskrift. 


