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Innledning
IKT  er  et  satsningsområde  i  Lebesby  kommune,  det  er  blitt  gjort  store
investeringer  for  å  oppdatere  datamaskiner,  annen  ikt  utstyr  samt
infrastruktur.  Det  legges  til  rette  for  at  ansatte,  førskolebarn,  elever  og
deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og
annet ikt utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva
som er akseptabel bruk i ulike sitasjoner. 

Lebesby kommune har valgt å utarbeide et IKT reglement for barn, elever og
ansatte.  I  skole  og  voksenopplæringen  er  Ikt  reglementet  et  tillegg  til
skolereglementet  ved den enkelte  skole.  For  de ansatte er reglementet et
tillegg til  «Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive
personopplysninger i  grunnskole,  barnehage, kulturskole,  ungdomsklubb og
avd. for bosetting og kvalifsering i Lebesby kommune».  

Ved skolestart skal reglementet gjøres kjent for ansatte, elever og foreldre og
skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  Det er viktig at barnehage
og skole  bruker  god  tid  på  gjennomgang av  IKT  reglementet  og  sammen
reflekterer over hva reglementet innebærer i praksis og hvordan de kan bidra
til at reglene blir fulgt.

Reglementet deles ut til elever i grunnskole og voksenopplæringen samt til
foresatte for barn i de kommunale barnehagene. 

Reglementet er inndelt i tre deler:
Del 1. IKT reglement for ansatte
Del 2.  IKT regler for grunnskole, voksenopplæring barnehage, ungdomsklubb,
kulturskole, bibliotek og Maker Space.
Del 3. Utlån-/avtaleskjema
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IKT reglementet skal avklare plikter og rettigheter mellom den enkelte 
skole og elev, samt bidra til å synliggjøre hvordan elevenes rett til IKT 
opplæring jamfør opplæringsloven blir ivaretatt.

Reglementet skal bidra til at IKT utstyr som benyttes av elevene i 
forbindelse med opplæringen, samt utstyr som lånes ut blir behandlet 
ordentlig. Dette gjelder også IKT utstyr som benyttes av ansatte.

Det er viktig for Lebesby kommune å sikre at både ansatte, elever og 
foreldre bidrar til å forebygge mobbing og trakassering via sosiale media. 
 



1. IKT-REGLEMENT ANSATTE  
Reglementet et tllegg tl «Rutnehåndbok for behandling av persondata og andre sensitve 
personopplysninger i grunnskole, barnehage, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb og avd. for bosetng 
og kvalifisering i Lebesby kommune».

1.1 Formål
 Målgruppen for reglementet er alle ansatte i virksomheter knyttet til sektor for 

oppvekst.
 Reglementet skal avklare hva som er akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi for ansatte.
 Reglementet skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte brukere.

1.2 Virkeområde
 Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres av ansatte.
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens 

nettverk.
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

kommunens IKT-utstyr.

1.3 Rettigheter og plikter
 Du skal ha tilgang til funksjonelt IKT-utstyr som er nødvendig for å utføre 

arbeidsoppgaver innenfor stillingens mandat. 
 Du skal bli informert av arbeidsgiver om IKT reglement, samt at du plikter å 

gjøre deg nærmere kjent med IKT-reglementet.
 Du er forpliktet til å følge kommunens regler om bruk av datamaskin og IKT 

utstyr i forbindelse med arbeid.
 Arbeidsgiver kan kun utlevere opplysninger om deg eller data som tilhører.

deg når det du har gitt samtykke til dette, eller at dette skjer i henhold til 
vedtatte rutiner eller følger øvrig lovgivning.

 Når arbeidsforholdet avsluttes, har du rett til å hente ut private data lagret på 
datamaskin og annen ikt utstyr som er benyttet i forbindelse med arbeid. 

 Når arbeidsforholdet avsluttes, skal arbeidsgiver slette alle personopplysninger
om deg dersom det ikke skal arkiveres jamfør gjeldende lovverk.

 Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av deg.

1.4 Nettetikk
 Du plikter å bruke godt nettvett når du benytter kommunens IKT-utstyr
 Vær gjerne aktiv i sosiale medier. Tenk gjennom konsekvensene for Lebesby 

kommune før du publiserer noe som omhandler din egen eller andres 
arbeidsplass.

 Unngå å benytte Lebesby kommunes logo eller på annen måte gi inntrykk av 
at en side på et sosialt medium representerer en ofsiell kanal for Lebesby 
kommune.

 Vær bevisst på bruken av jobb-e-postadresse i sosiale medier.
 Vær bevisst din lojalitetsplikt som arbeidstaker.
 Som hovedregel skal du gi samtykke til at virksomheten publiserer bilder av 

deg i sosiale medier.
 Vær varsom med forespørsler du mottar, de kan inneholde lenke til skadelig 

programvare.
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 Vær bevisst på hvordan du setter personverninnstillingene i tjenestene du 
benytter

 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
kommunens IKT-utstyr 

 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-
utstyr
skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende 
art,
eller som henger ut enkeltpersoner eller – grupper.

 Du har ikke lov til å oppsøke, laste ned og dele informasjon fra nettsteder eller 
gjøre andre ting som bryter med norsk lov.  

 Ansatte plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som 
tekst, bilder, musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, 
fellesområder og blogger i forbindelse med arbeid

1.5 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel til i verste fall kunne innebære politianmeldelse og oppsigelse. 

1.6 Ansvarsfraskrivelse
 Skolen/ kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr 

som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
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2. IKT- REGLER GRUNNSKOLE  
Ikt reglementet et tllegg tl skolereglementet ved den enkelte skole, og gjelder elever i 1.-10 trinn.

2.1. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er elever i grunnskolen i Lebesby kommune.
 Reglementet skal avklare akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
for grunnskoleelever i Lebesby kommune.

 Reglementet skal bidra til å forhindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte elevene og trygge den pedagogiske 

læringssituasjonen.
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og

Skolen.

2.2 Reglementets omfang
 Bruk av skolens/ kommunes IKT-utstyr som disponeres av elevene ved den 

enkelte grunnskole
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens 

nettverk
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

skolens/kommunens IKT-utstyr
 Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets 

ansvarsområde,
men aktivitet som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under 
skolens
ansvarsområde.

2.3 Elevens rettigheter
 Du har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT 

ferdigheter
i henhold til Kunnskapsløftet.

 Du har rett på tilgang til funksjonelt IKT-utstyr i opplæringen og til bruk i for- 
og etterarbeid når skolen stiller krav om bruk av IKT utstyr.

 Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring 
av
digital eksamen og nasjonale prøver

 Du har rett til å bli informert om Ikt- reglementet av skolen samt at du er 
forpliktet til å følge reglementet så lenge du er elev.

 Skolen/kommunen kan kun utlevere opplysninger om deg som elev eller data 
som tilhører
deg basert på samtykke, vedtatte reglementer eller at dette er i tråd med
gjeldende lover som skolen/kommunen er forpliktet til å følge.

 Du har rett til å få med deg private data som skolen ikke har behov for å 
arkivere, jamfør gjeldende lover og regler om arkivering og oppbevaring av 
personopplysninger.
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 Skolen har mulighet til å kontrollere/overvåke skolen IKT utstyr og aktivitet på 
nettet.  

 Skolen vil slette alle personopplysninger om deg som elev når skolen ikke 
lengre har behov for disse, dette skal gjøres i henhold til gjeldende lover og 
regler.

2.4 Elevens plikter
 Du plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.

Du plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og 
vilkår for bruk av IKT-utstyr.

 IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal du behandle på en 
ordentlig måte.

 IKT-utstyr som du bruker i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte 
oppgaver.

 I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner 
og
lignende, kun brukes etter avtale med skolen.

 Chat, spill, privat e-post eller generell surfng skal kun skje etter avtale med 
skolen.

 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom 
skolens/kommunens IKT-utstyr
skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende 
art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper

 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
kommunens IKT-utstyr

 Du skal holde brukernavn og passord hemmelig, og skal dette skal kun 
anvendes av deg.

 Du kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr. 
Innstallering av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får 
adgang til skolens/kommunens nettverk er ulovlig.

 Du skal gjøre så godt du kan for å unngå at virus eller annen ødeleggende 
programvare på IKT utstyret som du disponerer på skolen og som er å anse 
som kommunens IKT-utstyr

 Du skal bruke godt nettvett når du bruker skolens/kommunens IKT-utstyr
 Du skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder,

musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger
 Du må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video 

av dem.
 Du har ikke lov til å oppsøke, laste ned, dele informasjon fra nettsteder eller 

gjøre andre ting som bryter med norsk lov.  
 Du plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet
 Du plikter til å oppbevare IKT utstyr som du har til utlån, eller disponerer i 

skoletiden på anviste plasser, samt holde dette området ryddig.

2.5 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel, inndragelse av IKT utstyr eller i verste fall kunne innebære 
politianmeldelse. 

2.6 Ansvarsfraskrivelse 
 Skolen/ kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr 

som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
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3. IKT-REGLER VOKSENOPPLÆRING  
Ikt reglementet et tllegg tl skolereglementet for voksenopplæringen.

31. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er deltakere ved voksenopplæringen.
 Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
For deltakere i voksenopplæringen.

 Reglementet skal hindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte deltakere og trygge den pedagogiske 

læringssituasjonen
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for deltakere

og
Voksenopplæringen/kommunen.

3.2 Reglementets omfang
 Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved voksenopplæringen
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens 

nettverk
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

kommunens IKT-utstyr
 Deltakernes IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet ikke innenfor 

ansvarsområdet til voksenopplæringen. Men hvis aktivitet eller oppførsel kan 
knyttet til voksenopplæringen vil dette kunne bli vurdert av ledelsen ved 
voksenopplæringen.
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3.3 Elevens rettigheter
 Du har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne bruke dette i forbindelse 

med oppæringen
 Du har rett på tilgang til funksjonelt IKT-utstyr i opplæringen
 Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring 

av
prøver, språktester og eksamen på grunnskolens område.

 Du har krav på å bli informert om innholdet i IKT-reglementet for 
voksenopplæringen.

 Kommunen kan kun utlevere opplysninger om deg eller data som tilhører
en deg når det foreligger samtykke, eller dette er i tråd med vedtatte 
reglementer eller gjeldende lover og regler.

 Du har rett til å få med seg private data som voksenopplæringen ikke er pålagt
til å arkivere jamfør gjeldende lover og regler. 

 Voksenopplæringen vil slette alle personopplysninger om elevene når det ikke 
lengre er behov for disse.   Sletting og arkivering skal skje  iht gjeldende lover 
og regler.

3.4 Elevens plikter
 Du er forpliktet til å følge IKT reglement for voksenopplæringen.
 IKT-utstyret som du disponerer på voksenopplæringen behandles ordentlig.
 IKT utstyr som blir ødelagt kan bli krevd erstattes hvis det ikke er snakk om 

normal slitasje.
 IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver
 I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner 

og
lignende, kun brukes etter avtale med skolen.

 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-
utstyr
skal ikke inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller 
som henger ut enkeltpersoner eller – grupper.

 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
Voksenopplæringens/kommunens IKT-utstyr

 Du skal holde brukernavn og passord hemmelig og dette skal kun anvendes av
deg.

 Du kan ikke installere egen programvare på voksenopplæringens/kommunens 
IKT-utstyr.  Det er ikke lov å installere programvare på PC-ene som gjør at 
uvedkommende får adgang til voksenopplæringens/kommunens nettverk.

 Du plikter å unngå at virus eller annen ødeleggende programvare kommer inn 
i voksenopplæringens/kommunens IKT-utstyr.

 Du skal bruke godt nettvett når du bruker voksenopplæringens/kommunens 
IKT-utstyr.

 Du skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder,
musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger

 Du må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video 
av dem.

 Du skal varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.

3.5 Ansvarsfraskrivelse 
 Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som 

skyldes forhold utenfor kommunens kontroll
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3.6 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel, inndragelse av ikt utstyr eller i verste fall kunne innebære 
politianmeldelse. 

4.  IKT-REGLER BARNEHAGE  

4.1. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er barn i barnehager i Lebesby kommune.
 Reglementet skal avklare akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi for barnehagebarn i Lebesby kommune.
 Reglementet skal bidra til å forhindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte barna og trygge den pedagogiske 

læringssituasjonen.
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for barn og
 barnehagen.

4.2. Reglementets omfang
 Bruk av barnehagens/ kommunes IKT-utstyr som disponeres av barna ved den 

enkelte barnehage.
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig for barnehagebarn.
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 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av barnehagens 
/kommunens IKT-utstyr.

4.3. Barnehagebarns rettigheter
 Barnehagens virksomhet skal sees i sammenheng med skolens virksomhet, og

fagområdene i barnehagen skal i stor grad være de samme som de barna 
møter i skolen. Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle 
nivåer.

 Barnehagebarn har rett til å bli kjent med IKT i barnehagen. 
 Barnehagebarn har rett på tilgang til funksjonelt IKT-utstyr. 
 Barnehagen/kommunen kan kun utlevere opplysninger om barnehagebarn 

eller data som tilhører barna basert på samtykke fra foreldre, vedtatte 
reglementer eller at dette er i tråd med gjeldende lover som 
barnehagen/kommunen er forpliktet til å følge.

 Barnehagen vil slette alle personopplysninger om barna når barnehagen ikke 
lengre har behov for disse, dette skal gjøres i henhold til gjeldende lover og 
regler.

 Barnehagebarn har rett til at ansatte og foreldre ivaretar deres behov for 
personlig integritet og privatlivets fred.

 Foreldre kan avgjøre om barnehagen kan ta bilder av barnet/barna til intern og
ekstern bruk. Foreldre må fylle ut et «tillatelsesskjema» hvor dette 
fremkommer. 

 Personalet skal gjøre en vurdering av hva slags bilder som skal publiseres 
eksternt og nødvendigheten/nytten av dette.

 Barnehagebarn har rett til å uttale seg om bilder av de som skal publiseres på 
internett.

 Barnehagebarn har rett til at personopplysninger som behandles elektronisk, 
eller oppbevares i arkivskap, er tilfredsstillende sikret. 
(Personopplysningsloven § 13.)

 Det er personalets ansvar å hjelpe barnehagebarn til å bruke internett på en 
forsvarlig måte. Det skal alltid være en voksen sammen med barna når de skal
bruke internett.

4.5 De voksnes ansvar
 IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte barnehage skal behandles på en 

ordentlig måte.
 De ansatte skal lære barna å behandle IKT-utstyret på en ordentlig måte.
 De ansatte skal påse at IKT-utstyr som barnehagebarn bruker i 

barnehagetiden blir benyttet til barnehagerelaterte oppgaver.

5. Ansvarsfraskrivelse 
Barnehagen/ kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr 
som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

5. IKT REGLEMENT UNGDOMSKLUBBENE  
Ikt reglementet gjelder for ungdomsklubbene i Lebesby kommune og kommer i tllegg tl eventuelle andre 
regler som gjelder ved de ulike ungdomsklubbene.

5.1. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er brukere av ungdomsklubbene i Lebesby 

kommune.
 Reglementet skal avklare akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
for brukere av ungdomsklubbene i Lebesby kommune.
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 Reglementet skal bidra til å forhindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte brukere og trygge mot uønskede situasjoner 

knyttet til bruk av ungdomsklubbene.
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for brukere 

og
ansatte ved ungdomsklubbene.

5.2 Reglementets omfang
 Bruk av ungdomsklubbenes/ kommunes IKT-utstyr som disponeres av 

brukerne ved den enkelte ungdomsklubb
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med ungdomsklubben og/eller via 

kommunens nettverk
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

ungdomsklubbens/kommunens IKT-utstyr
 Brukernes IKT-bruk som i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men 

aktivitet som har tydelig tilknytning til ungdomsklubben kan likevel falle inn 
under ungdomsklubbens ansvarsområde.

5.3 Brukernes rettigheter
 Ungdomsklubben/kommunen skal registrere og lagre personopplysninger 

jamfør lover og regler slik at dette ikke er tilgjengelig for andre.
 Personlopplysinger skal kun registreres og lagres etter samtykke fra deg som 

bruker, samt i sammenheng med arrangement og aktiviteter der dette er 
nødvendig.

 Personopplysninger vil bli slettet av ungdomsklubben/kommune når behovet 
for opplysningene ikke er tilstede. Dette skal gjøres i henhold til gjeldende 
lover og regler.

 Du har rett til å bli informert om Ikt- reglementet av ungdomsklubben samt at 
du er forpliktet til å ta følge reglementet så lenge du er bruker av 
ungdomsklubben.

 Ungdomsklubben /kommunen kan kun utlevere opplysninger om deg eller data
som tilhører
deg basert på samtykke, vedtatte reglementer eller at dette er i tråd med 
lover og forskrifter
som ungdomsklubben/kommunen er forpliktet til å følge.

5.4 Brukerens plikter
 Du plikter til å følge kommunes pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 Du plikter å sette seg inn i den informasjonen som ungdomsklubben gir

om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 IKT-utstyret som er tilgengelig ved den enkelte ungdomsklubb skal du 

behandle på en ordentlig måte.
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom 

ungdomsklubben/kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, 
bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut 
enkeltpersoner eller -grupper

 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
kommunens IKT-utstyr

 Du skal holde brukernavn og passord hemmelig og dette skal kun anvendes av
deg.

 Du kan ikke installere egen programvare på ungdomsklubbens/kommunens 
IKT-utstyr, innstallering av programvare på PC-ene som gjør at 
uvedkommende får adgang til ungdomsklubbens/kommunens nettverk er 
ulovlig.
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 Du skal gjøre så godt du kan for å unngå at  virus eller annen ødeleggende 
programvare  på IKT utstyret som du disponerer på ungdomsklubben og som 
er å anse som kommunens IKT-utstyr

 Du skal bruke godt nettvett når du bruker ungdomsklubbens/kommunens IKT-
utstyr

 Du skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder,
musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger

 Du må ha samtykke fra ansatte og brukere, før du legger ut bilder, lyd og 
video av dem.

 Du har ikke lov til å oppsøke, laste ned, dele informasjon fra nettsteder eller 
gjøre andre ting som bryter med norsk lov.  

 Du plikter å varsle ansatte ved mistanke om at andre bryter reglementet
 Du plikter til å oppbevare IKT utstyr som du har til utlån eller disponerer på 

anviste plasser, samt holde dette området ryddig.

5.5 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel, inndragelse av IKT utstyr eller i verste fall kunne innebære 
politianmeldelse. 

5.6 Ansvarsfraskrivelse 
 Ungdomsklubben/ kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på 

IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
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6. IKT REGLEMENT KULTURSKOLE  
Ikt reglementet gjelder for kulturskolen i Lebesby kommune og kommer i tllegg tl eventuelle andre regler 
som gjelder for kulturskolen.

6.1. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er elever i kulturskolen i Lebesby kommune.
 Reglementet skal avklare akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi
for elevene i kulturskolen i Lebesby kommune.

 Reglementet skal bidra til å forhindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte brukere og trygge mot uønskede situasjoner 

knyttet til aktiviteter i regi av kulturskolen.
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for brukere 

og
ansatte ved kulturskolen.

6.2 Reglementets omfang
 Bruk av kulturskolens/ kommunes IKT-utstyr som disponeres av elevene ved 

kulturskolen.
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med kulturskolen og/eller via 

kommunens nettverk
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

kulturskolens/kommunens IKT-utstyr
 Brukernes IKT-bruk som i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men 

aktivitet som har tydelig tilknytning til kulturskolen kan likevel falle inn under 
kulturskolens ansvarsområde.

6.3  Brukernes rettigheter
 Kulturskolen/kommunen skal registrere og lagre  personopplysninger jamfør 

lover og regler slik at dette ikke er tilgjengelig for andre.
 Personopplysninger skal kun registreres etter samtykke fra deg som bruker, 

samt i sammenheng med arrangement og aktiviteter der dette er nødvendig.
 Personopplysninger vil bli slettet av kulturskolen/kommune når behovet for 

opplysningene ikke er tilstede. Dette skal gjøres i henhold til gjeldende lover 
og regler.

 Du har rett til å bli informert om Ikt- reglementet av kulturskolen samt at du er
forpliktet til å ta følge reglementet så lenge du er elev ved av kulturskolen.

 Kulturskolen/kommunen kan kun utlevere opplysninger om deg eller data som 
tilhører
deg basert på samtykke, vedtatte reglementer eller at dette er i tråd med 
lover og forskrifter
som kulturskolen/kommunen er forpliktet til å følge.

6.4 Brukerens plikter
 Du plikter til å følge kommunes pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 Du plikter å sette seg inn i den informasjonen som kulturskolen gir

om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 IKT-utstyret som er tilgengelig ved kulturskolen skal du behandle på en 

ordentlig måte.
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom 

kulturskolen/kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder,
lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller
-grupper
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 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
kommunens IKT-utstyr

 Du skal holde brukernavn og passord hemmelig og dette skal kun anvendes av
deg.

 Du kan ikke installere egen programvare på kulturskolens/kommunens IKT-
utstyr, innstallering av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får
adgang til kulturskolens/kommunens nettverk er ulovlig.

 Du skal gjøre så godt du kan for å unngå at virus eller annen ødeleggende 
programvare  på IKT utstyret som du disponerer på kulturskolen og som er å 
anse som kommunens IKT-utstyr

 Du skal bruke godt nettvett når du bruker kulturskolens/kommunens IKT-utstyr
 Du skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder,

musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger
 Du må ha samtykke fra ansatte og elever, før du legger ut bilder, lyd og video 

av dem.
 Du har ikke lov til å oppsøke, laste ned, dele informasjon fra nettsteder eller 

gjøre andre ting som bryter med norsk lov.  
 Du plikter å varsle ansatte ved mistanke om at andre bryter reglementet
 Du plikter til å oppbevare IKT utstyr som du har til utlån eller disponerer på 

anviste plasser, samt holde dette området ryddig.

6.5 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel, inndragelse av IKT utstyr eller i verste fall kunne innebære 
politianmeldelse. 

6.6 Ansvarsfraskrivelse 
 Kulturskolen/ kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-

utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
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7. IKT REGLEMENT BIBLIOTEK OG MAKER SPACE  
Ikt reglementet gjelder for bibliotek herunder Maker Space og utlånstasjonene og avd. i Lebesby 
kommune, og kommer i tllegg tl eventuelle andre regler som gjelder for det enkelte bibliotek og 
utlånstasjon.

6.1. Reglementets formål
 Målgruppen for reglementet er brukere av i bibliotekene/Maker Space  i 

Lebesby kommune.
 Reglementet skal avklare akseptabel bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi.
 Reglementet skal bidra til å forhindre uønskede hendelser.
 Reglementet skal beskytte brukere og trygge mot uønskede situasjoner. 
 Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for brukere 

av bibliotekene/Maker Space.

6.2 Reglementets omfang
 Bruk av bibliotekenes/ kommunes IKT-utstyr.
 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med bibliotekbesøk/Maker space og/eller

via kommunens nettverk
 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller

bibliotekene/Maker Space /kommunens IKT-utstyr
 Brukernes IKT-bruk som i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men 

aktivitet som har tydelig tilknytning til bibliotekene/Maker Space kan likevel 
falle inn under bibliotekene/Maker Space ansvarsområde.

6.3  Brukernes rettigheter
 Bibliotekene/Maker Space /kommunen skal registrere og lagre  

personopplysninger jamfør lover og regler slik at dette ikke er tilgjengelig for 
andre.

 Personopplysninger skal kun registreres etter samtykke fra deg som bruker, 
samt i sammenheng med arrangement og aktiviteter der dette er nødvendig.

 Personopplysninger vil bli slettet av bibliotekene/Maker Space /kommune når 
behovet for opplysningene ikke er tilstede. Dette skal gjøres i henhold til 
gjeldende lover og regler.

 Du har rett til å bli informert om Ikt- reglementet av bibliotekene/Maker Space 
samt at du er forpliktet til å ta følge reglementet så lenge du er bruker av 
bibliotekene/Maker Space.

 Bibliotekene/Maker Space /kommunen kan kun utlevere opplysninger om deg 
eller data som tilhører deg basert på  samtykke, vedtatte reglementer eller at 
dette er i tråd med lover og forskrifter  som bibliotekene/Maker Space 
/kommunen er forpliktet til å følge.

6.4 Brukerens plikter
 Du plikter til å følge kommunes pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
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 Du plikter å sette seg inn i den informasjonen som bibliotekene/Maker Space 
gir
om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.

 IKT-utstyret som er tilgengelig ved bibliotekene/Maker Space skal du behandle 
på en ordentlig måte.

 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom bibliotekene/Maker 
Space /kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd 
eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller 
-grupper

 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget 
eller
kommunens IKT-utstyr

 Du skal holde brukernavn og passord hemmelig og dette skal kun anvendes av
deg.

 Du kan ikke installere egen programvare på bibliotekene/Maker Space 
/kommunens IKT-utstyr, innstallering av programvare på PC-ene som gjør at 
uvedkommende får adgang til kulturskolens/kommunens nettverk er ulovlig.

 Du skal gjøre så godt du kan for å unngå at virus eller annen ødeleggende 
programvare  på IKT utstyret som du disponerer på bibliotekene/Maker Space 
og som er å anse som kommunens IKT-utstyr

 Du skal bruke godt nettvett når du bruker bibliotekene/Maker Space 
/kommunens IKT-utstyr

 Du skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder,
musikk, flm eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger

 Du må ha samtykke fra andre brukere, før du legger ut bilder, lyd og video av 
dem.

 Du har ikke lov til å oppsøke, laste ned, dele informasjon fra nettsteder eller 
gjøre andre ting som bryter med norsk lov.  

 Du plikter å varsle ansatte ved mistanke om at andre bryter reglementet
 Du plikter til å oppbevare IKT utstyr som du har til utlån eller disponerer på 

anviste plasser, samt holde dette området ryddig.

6.5 Konsekvenser for brudd på IKT reglement
 Konsekvensen ved brudd på vedtatt reglement vil variere fra muntlig, skriftlig 

advarsel, inndragelse av IKT utstyr eller i verste fall kunne innebære 
politianmeldelse. 

6.6 Ansvarsfraskrivelse 
 bibliotekene/Maker Space / kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller 

skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

17
Vedtat i Kommunestyret den 17.10.2017, saksnr PS  65/17.



8 .UTLÅNS/AVTALE SKJEMA- VEDLEGG TIL KONTRAKT  
Skolene, herunder voksenopplæringen inngår avtale med den enkelte elev/deltaker i 
forbindelse med utlån av utstyr.   Dette skjemaet skal legges ved avtalen og skal 
være lest av elev og foresatte. For elever i grunnskolen skal avtalen også være 
signert av foresatte. 
Det skal inngås skriftlig avtale for utlån av følgende:

 Chromebook
 Bærbar pc
 Headsett/høretelefoner
 IPAD/ nettbrett

Chromebook 
Lebesby kommune har kjøpt inn Chromebook til bruk i grunnskolen, som lånes ut til 
elever slik at de kan en personlig maskin.  Maskinen vil settes opp med de 
programvarene skolen mener elevene trenger, og vil være koblet opp mot 
kommunens nett. Du som elev er ansvarlig for å sørge for at maskinen blir plassert i 
ladeskap når skoledagen er over.  Du kan ikke ta med Chromebook hjem. 

Bærbar pc 
Lebesby kommune har kjøpt inn bærbare datamaskiner til bruk i grunnskole, som 
lånes ut til elever slik at de kan ha en personlig maskin. Maskinen vil settes opp med 
de programvarene skolen mener elevene trenger, og vil være koblet opp mot 
kommunens nett. 
Maskinen din har egen plass i ladeskap i klasserommet, derfor kan du ikke ta med 
strømforsyning når du trenger å ha med maskinen hjem. Husk at maskinen alltid skal
være ladet når skoledagen starter. Dette betyr at dersom du har pc-en med hjem og 
det er lite strøm på den, må du komme tidlig på skolen for å få ladet den til 
undervisninga starter. Maskinen skal være på skolen i helgene slik at den kan lades 
opp til ny uke starter, med mindre du og foresatte lager en skriftlig avtale med 
kontaktlærer.

IPAD/nettbrett
Lebesby kommune har kjøpt inn IPAD til utlån. Maskinen vil settes opp med de 
programvarene vi mener du trenger, og vil være koblet opp mot kommunens nett. 
Du skal ikke låne bort IPAD til noen andre. Du er ansvarlig for å ta den med på skolen
hver dag og at den er ladet og kan brukes i opplæringen.
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Lebesby kommune
Sektor for oppvekst

Headsett 
Lebesby kommune har kjøpt inn headsett til bruk i grunnskolen, slik at elever skal ha 
mulighet for å ha  et personlig sett. Du er ansvarlig for headsettet. Det skal merkes 
med navn. Du skal ikke låne bort headsett og det skal være tilgjengelig i 
klasserommet, og ikke tas med hjem. Ved bevisst hærverk eller uforsiktig behandling
må eleven selv stå for å skafe nytt da headsett er nødvendig i undervisningen

Utlån av headsett til andre: Lebesby kommune har kjøpt innheadsett til utlån for 
de som har behov for dette. Lånetaker er ansvarlig for at headsett  er tilgjengelig i 
opplæringssituasjonen. Ved bevisst hærverk eller uforsiktig behandling må 
lånetakerselv stå for å skafe nytt da headsett som erstatning for det som er lånt ut.

Skjema 8.1. Utlånsavtale for IKT utstyr

Avtalen er inngått mellom følgende skole og elev/deltaker:
Navn på 
skole:

Navn på 
elev:

Avtalen gjelder for perioden (fra år 
til år)

Avtalen gjelder utlån av følgende (sett x):
Chrombook Serienumm

er:        
Bærbar pc Serienumm

er:        
Ipad/nettbrett Serienumm

er:        
Headsett Serienumm

er:        

Viktige regler og rutiner:
- PC og IPAD er satt opp med programvare som beskytter den. Det er ikke tillatt å 

endre på oppsettet eller laste ned annen programvare uten at IKT-avdelingen har 
godkjent det

- Du er ansvarlig for at Chromebook/pc er på plass i ladeskapet når den skal brukes
- Du er ansvarlig for at det ikke blir tegnet, skrevet, ripet, risset noe på 

Chromebook/PC/IPAD med penn, tusj, skarp gjenstand eller lignende
- Du skal ikke låne bort Chromebook/PC/IPAD din, det er du som skal bruke den
- Maskinen skal brukes til skolearbeid og oppgaver som er relatert til dette
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- Ved bevisst hærverk eller uforsiktig behandling vil du komme til å bli avkrevet 
erstatning før maskinen leveres ut igjen

For at du skal få tildelt din egen Chromebook/ PC /IPAD  og at avtalen skal være 
gyldig, må avtalen signeres. For elever i grunnskolen må også foresatte signere 
avtalen.

Sted og dato:

Rektor grunnskole/  Leder voksenopplæring IKT-ansvarlig

Vi har lest informasjonen om tildeling av Chromebook/PC/IPAD/headsett og IKT 
regler som gjelder og forplikter oss til å følge disse.

Sted og dato:

Signatur elev/deltaker Signatur foresatte
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