
 

Regler för användande av Hola folkhögskolas datorer och nätverk 

2019 - 2020 

 
 
Hola folkhögskolas datorer och nätverk ska under dagtid användas främst till skolarbete. 

 
Skolan kan inte garantera att nätverket alltid fungerar och är tillgängligt. Skolans nätverk kan vara 
oåtkomligt vissa timmar på dygnet. 

 
Skolan garanterar inte att det som sparas på skolans datorer finns kvar utan rekommenderar att 
alla användare gör egna backupkopior på molntjänster, USB-minne eller egen extern hårddisk. 

 

 

 

Det är förbjudet att ladda ner och sprida upphovsrättsskyddat material eller material som strider 
mot svensk lag. Vissa webbplatser och tjänster kan blockeras av skolan. 

Det är förbjudet att ändra eller förstöra inställningar, hårdvara eller andras filer och att lämna ut 
lösenord som tilldelats av skolan. 

Egna datorer får anslutas till skolans trådlösa nätverk. Datorerna ska vara möjliga att identifiera 
till användaren. All nätverksanvändning bevakas och onormalt stor användning kan leda till att 
datorn kopplas bort. Det är förbjudet att ansluta egen utrustning som routers och privata servrar 
till nätverket. Det är också förbjudet att manipulera routers och accesspunkter på internatet. 

 

 
 

De regler som gäller i samhället i övrigt gäller också användningen av internet-post och telefoni. 
Tryckfrihetsförordningen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt samt personuppgiftslagen är 
exempel på lagar som i kombination med denna policy bland annat innebär att: 

• det inte är tillåtet att uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott 
• det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons 

ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning. 
• det inte är tillåtet att behandla eller sprida pornografiska bilder, pornografiska bilder på 

barn eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet. Det är ej heller tillåtet att 
behandla texter med motsvarande innehåll. 
det inte är tillåtet att köpa eller uppmuntra till köp av sexuella tjänster. • 

• det inte är tillåtet att göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande för 
vare sig levande eller döda. 

• det inte är tillåtet att medvetet utnyttja resurser på arbetsplatsen för otillbörligt 
manipulerande eller sabotage av data i den egna organisationen eller externa 
organisationer. 

• det inte är tillåtet att använda andras bilder, texter, musik, filmer etc. som sina egna, dvs. 
att man respekterar lagen om upphovsrätt. det inte är tillåtet att sprida reklam för egen 
personlig vinning eller andras kommersiella verksamhet. 
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