Regler och riktlinjer It-användning AB Taktik Sweden Utbildningsverksamhet
Omfattar elever och personal anställda inom AB Taktik Swedens utbildningsverksamhet.
Individuellt ansvar
Det är viktigt att alla berörda inser det individuella ansvar som denna policy innebär. Som
användare förväntas du känna till och följa dessa regler och riktlinjer. Det är också viktigt att
användandet av företagets IT-resurser görs på sådant sätt att företagets namn, anseende
och goda rykte bibehålls.
Internet
Internet är avsett att användas för informationssökning och andra relevanta ändamål inom
och för företagets verksamhet.
Vid användning av Internet är det förbjudet för elever samt personal och konsulter:
• att besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt
• att ”ladda ner” program och filer på skolans datorer om de kan påverka IT-säkerheten på företaget,
vid osäkerhet kontakta utbildningssamordnaren eller rektor på skolan.
• att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens
tillstånd
• att besöka spelsidor, spela förströelsespel, använda chatprogram eller liknande i annat syfte än vad
som direkt kan kopplas till anställning, undervisning eller uppdrag.
Lärplattformen Vklass; För elever, personal och anställda inom verksamheten med konsultuppdrag
Din inloggning är din egen och ska inte lånas ut till annan person att använda.
Inlägg i allmänna forum ska vara fria från diskriminerande och kränkande uttalanden och bilder.
Plattformen ska vara den som i första hand används vid kommunikation mellan lärare och elever.
E-post; För personal och anställda inom verksamheten med konsultuppdrag
AB Taktik Swedens E-postkonton är avsedd att användas för intern och extern kommunikation. All
epostkommunikation som avser företagets verksamhet skall ske genom företagets e-postkonton och
det ska klart skall framgå för mottagaren att mejlet kommer från företaget.
Användare får inte använda en företagsadress på ett sätt eller i ett sammanhang som kan skada
företagets image och anseende. E-post får inte användas för politiska, kommersiella eller andra
syften som strider mot företagets verksamhet.
Företagsinformation får inte placeras på servrar utanför företagets kontroll, därför är det inte tillåtet
att till exempel vidarebefordra e-post med affärsinformation till publika e-posttjänster (såsom
Hotmail och Gmail).
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