
Grundlæggende IT-regler på Learnmark Horsens 
Reglerne gælder for alle elever, studerende, kursister og ansatte på Learnmark Horsens, som har adgang til skolens 
computere, og som bruger egne computere på skolen. Med reglerne ønsker Learnmark Horsens at skabe en god IT-
kultur i både undervisningen og andet relevant skole-, studie- eller kursistarbejde. 

Udgangspunktet for IT-reglerne er, at computeren er et arbejdsredskab, der gør det muligt at følge og gennemføre 
undervisning og uddannelse på Learnmark Horsens. 

Elever, studerende og kursister skal være undervisningsparate. Det vil sige, at 
• egne computere skal leve op til skolens minimumkrav, som de er beskrevet på skolens hjemmeside
• egne computere er ladet op til dagens undervisning
• computere bruges, når læreren giver besked om det og anvendes til de undervisningsrelaterede opgaver, som

læreren stiller.

De grundlæggende IT-regler er bilag til Ansøgningen om adgang til brug af Learnmark Horsens´ IT-faciliteter. 

E-mail
• Jeg bruger min Learnmark-mail til undervisnings- og studierelevant arbejde.
• Jeg tjekker min Learnmark-mail og læser mails mindst én gang om dagen.

Sociale medier / computerspil 
• Jeg er ikke logget på sociale medier som fx Facebook, YouTube eller Messenger, når jeg har undervisning.
• Jeg må ikke spille nogen form for computerspil (inkl. spil på Internettet) på skolens computere.
• Jeg må gerne være aktiv på de sociale medier og spille spil, når jeg fx har pause eller mellemtimer.

Mine drev 
• Jeg må ikke tilføje personlige eksterne drev til skolens computere.
• Jeg må kun gemme studierelevante filer, der ikke er beskyttet af ophavsret på mine drev. Mp3-filer, videoer og

billeder er som oftest beskyttet af copyright. Overholder jeg ikke dette, kan skolen udelukke mig fra netværket
og/eller sætte min diskkvote ned.

• Jeg må ikke koble min egen computer til skolens netværk med netværkskabel.
• Jeg må hverken benytte eller være i besiddelse hacker-værktøjer.


