
IT Politik på Uddata+ - Elever 

 

Vi forbeholder os ret til at "logge" al trafik på skolens netværk med det formål at afhjælpe 

driftsproblemer samt at kunne dokumentere, hvis der er foretaget ulovligheder på vores net. 

Vi accepterer ikke, at man flytter rundt på ledninger på skolens printere, netværk og teknisk udstyr 

eller behandler dette uden omtanke. Hvis man har mulighed for at tilslutte sin computer vores 

netværk via kabel på sit værelse, er dette selvfølgelig i orden. Men man må ikke afkoble udstyr. 

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning. 

Vi beder dig om: 

• Ikke at overbelaste vores internet med: 

1. Fildelingsprogrammer. 
2. Spil på nettet. Brug "Dls-Guest" til dette og undgå misbrug. 

• At meddele IT-administrator, Balder Kjærgaard, på bak@dalumls.dk, når der konstateres 

fejl i programmer og med skolens IT-udstyr, eller der er udfald på netværket. 
• At være påpasselig med vores IT-udstyr og omhyggelig med ilægningen af papir i printerne. 
• Ikke at printe materiale, der er omfattet af ophavsret. 

• At være tålmodig omkring udskrivning. Vær opmærksom på om: 

1. Du har valgt den rigtige printer. 

2. Du har valgt det rigtige format. 

3. Du printer i farve, hvis dette er nødvendigt, så du undgår at udskrive mere end 

nødvendigt. 

Disse regler og anvisninger er først og fremmest til glæde for IT-brugere på hele skolen. 

Du skal huske, at du selv er ansvarlig for at have en bærbar PC, der er klar til brug i undervisningen. 

Hvis du er på vej ud for at købe en ny, skal du vide, at der ikke er nogen specielle krav til din 

bærbare. Dog benytter vi programmer på skolen, der er beregnet til PC, så har du en Mac, kan det 

også godt lade sig gøre, men det er væsentligt mere besværligt. 

Man er selv ansvarlig for sikkerheden på ens PC, og det anbefales, at man har et opdateret antivirus-

program installeret på sin maskine. Er man usikker på, om ens antivirus-program er opdateret, eller 

hvorvidt man overhovedet har et, er man velkommen til at kontakte IT-afdelingen. 

I forbindelse med dit ophold på skolen har du mulighed for at anvende Office 365 ProPlus, som frit 

kan installeres og kan benyttes, så længe du studerer på skolen. 

Hvis du ikke har en PC fra skolestart, har du mulighed for at låne én af skolen i en kortere periode, 

indtil du får anskaffet dig din egen. Skulle din PC gå i stykker, har du også mulighed for at låne én, 

indtil din egen er repareret. 
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