
POLICY FÖR ANVÄNDNING AV INTERNET OCH DATORER, KLASSISKA MUSIKLINJEN  

 E-mail 
1. Öppna inte bifogade filer från okända avsändare. 
2. Om bifogade filer måste öppnas bör dessa virus-scannas först. 
3. Öppna aldrig bifogade filer med ändelsen VBS. 
4. Vidarebefordra aldrig så kallade kedjebrev. 
5. Det är förbjudet att skicka mail med rasistiskt eller annat diskriminerande innehåll. 
 

 Internet 
1. Det är inte tillåtet att besöka sidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat suspekt innehåll. 
2. Du får inte ladda hem program- eller ljudfiler, bilder eller spel såvida det inte är relaterat till 
ditt arbete. 
3. Man får inte ladda ner upphovsrättsskyddat material i någon form. 
4. Nätverksnyckel, inloggningsnamn & lösenord finns att tillgå 
 

 Skrivare/Kopieringsapparat 
1. Skolans skrivare/kopieringsapparat ska bara användas till skolarbete. 
 

 Sociala medier 
1. Den klassiska musiklinjen har en officiell facebook-sida, som tre studenter och en lärare 
ansvarar för: Birkagårdens fhsk Klassisk musiklinje 
2. Studenter som vill skapa egen sida med sluten grupp, ombeds namnge rubriken med tex 
”studenter 2015/16 Birkagårdens klassiska musiklinje”. Inledningen bör vara just ”studenter… 
för att inte förvirra i sökfältet. 
 

 Uppladdning av dokumentationer 
Skolan kan publicera bilder och videodokumentationer enl vissa ramar. Du godkänner detta med 
din namnteckning vid årets början. * Det är INTE TILLÅTET att själv publicera material – utan 
att skolan och samtliga medverkande godkänt det först! 
 

 
*Godkännande vid årets början ser yut enl nedan: 
 

Medgivande till Foto och filmmedverkan digitalt och i ev trycksak. 
 
Jag godkänner härmed att bilder på mig kan användas i skolans marknadsföring, digitalt samt i ev 
trycksak. 
Detta under förutsättning att bilden tas bort inom två år från det att jag inte längre är student på skolan, 
eller när jag så önskar, om ingen annan överenskommelse gjorts. 
 
Jag godkänner också att filmade konsertdokumentationer eller repetitoner läggs ut på 
hemsidan/youtube under förutsättning att jag tillfrågas inför varje eventuell inspelning och godkänner 
denna. Samt att inspelningen tas bort om jag så önskar. 
 
Jag förbinder mig också vid att inte publicera eget material på/av/med skolans studenter eller lärare – 
bilder eller filmer – utan att tillfråga dessa. Detsamma gäller också för anhöriga eller bekanta som 
dokumenterat. 

 

 



Namn 


