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Retningslinjer for brug af skolens netværk 
 

Til orientering. 

 

Skolen tilbyder elever og ansatte at bruge skolens netværk til skolerelateret arbejde. Dette er et tilbud men ikke et 

krav, at elever kan bruge dette netværk. 

For at sikre at skolens netværk bliver brugt på forsvarligvis, har skolen mulighed for at se hvilken 

webside/download enhver enhed tilkoblet vores netværk besøger, med henblik på at beskytte brugere af skolens 

netværk mod trusler såvel inde som udefra. Desuden vil vi kunne imødekomme krav fra lovgivningen, som skolen 

er underlagt.  

Det er vigtigt at påpege, at vi ikke kan se, hvad eleverne laver på siderne, og hvem eleverne kommunikerer med. 

Skolen gør brug af IDS (https://en.wikipedia.org/<wiki/Intrusion_detection_system) for at kigge efter mønstre i 

kommunikationen ind og ud af skolens netværk, som anses for mistænkelig eller uhensigtsmæssig, hvorefter en 

alarm vil blive sendt til IT. 

 

Det er og vil blive indskærpet, hvilke sider og programmer man ikke skal besøge eller benytte på skolens netværk, 

her er eksempler: 

• Gambling-sider 

• Porno-sider 

• Ulovlige programmer og sider til download af film/musik/software. (bla. Torrent & P2P programmer) 

• Etc. 

Hvis disse programmer eller sider besøges, vil eleverne først få en advarsel, derefter møde med forældre og elev 

hos skoleledelsen, hvis det ikke stopper. 

 

Enheder kan blive frakoblet af nettet (blokeret), hvis skolen ikke kender ejeren, som fortager sig noget 

uhensigtsmæssigt. Denne enhed kan tilkobles igen ved at rette henvendelse til lærer eller skolens ledelse, hvis der 

er mistanke om at en enhed et blevet afkoblet fra nettet pga. uhensigtsmæssig adfærd. 

 

Det er vigtigt, at I som forældre hjælper os med at opretholde en god Internetkultur, og at jeres børn kan låse deres 

Laptop/Mobil/Tablet, og at de ikke videregiver deres Passwords eller låner deres computer ud, da de er personlige. 

Det er også vigtigt, at alle elevers computere er udstyret med antivirus og firewall for yderligere beskyttelse, se 

skolens IT anbefalinger her på VIGGO > Fildeling > Forældre > IT.  

 

På bestyrelses og skoleledelse vegne 

Peter, Anders og Henriette 
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