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Användning av skolans IT-resurser
Konton och användarnamn
Vi använder e-postadress som användarnamn till de tre konton du får på skolan.
1) Datorer, nätverk, skrivare
För att få använda folkhögskolans datorer, nätverk och skrivare ska du logga in med din e-postadress
på skolan, fornamn.efternamn@edu.hfs.se. Din kursföreståndare eller mentor har uppgifterna och ger
dig första lösenord som du sedan byter. Kontot får endast användas av dig själv. Du är skyldig att
skydda ditt lösenord så att ingen annan får tillgång till det.
2) G Suite for Education (Google-konto)
Du får ett användarkonto i Googles tjänst G Suite for Education med tillgång till Gmail och verktyg
för ordbehandling, kalkyl, presentationer m m. Du lagrar alla dina skolarbeten i Google Drive.
E-postadressen är ditt användarnamn. Lösenord byter du när du är inloggad på skolans datorer. Om du
glömt lösenord så uppsöker du teknikerna (arbetsrum i Järven en trappa upp, ingång på gaveln).
Ditt användarkonto i G Suite upphör när du slutar dina studier. Du ansvarar själv för att spara det du
behöver från kontot genom att ladda ner filer eller genom att använda tjänsten google.com/takeout.
3) Schoolsoft
Schoolsoft är vårt studieadministrativa system. Här får du ett konto som du använder för
frånvaroanmälan. Även här är e-postadressen användarnamn. En del kurser kan också komma att
använda Schoolsoft för snabba meddelanden. Lösenord till Schoolsoft byts direkt i systemet. (Obs!
Konto som du skapat på Mina sidor i Schoolsoft kan bara användas för ansökan)
Trådlöst nätverk
För trådlösa nätverk i skolan och på studenthemmen godkänns villkor vid första inloggning. Lösenord
får du i receptionen.
Utskrifter
I servicekostnaden ingår 150 utskrifter per termin till ett belopp av 75 kr (varje utskrift kostar 50 öre
per sida). Ytterligare utskrifter kan köpas i receptionen. Då fylls ditt utskriftskonto på med det belopp
du betalat. Med en personlig tagg (plastbricka) hämtar du dina utskrifter från någon av två skrivare i
huvudbyggnaden eller i Järven. Taggen kvitteras ut i receptionen. Om du förlorar den kan du köpa ny
tagg för 30 kr.
Personligt ansvar
Du har personligt ansvar för hur ditt konto används och att följa gällande lagstiftning och iaktta god
etik.
Det är inte tillåtet att använda skolans datorer, nätverk och Internetuppkoppling för illegal
nedladdning, spridning av spam eller elakartade program (virus, trojaner etc) eller för annan aktivitet
som kan skada eller kränka någon annan.
Vid missbruk av dina konton har vi rätt att stänga av dig från fortsatt användning. Detta gäller även om
omotiverat tung trafik upptäcks.
Folkhögskolan är skyldig att vid eventuell misstanke om brott lämna ut information som efterfrågas av
myndighet.

Allmänt
Studerande som behöver datorerna till skolarbete har alltid företräde!
Trafik för folkhögskolans behov har prioritet.
Tekniker har rätt att övervaka och kontrollera innehåll och trafik i nätverket. Alla på folkhögskolan
delar på en given bandbredd. All trafik kan komma att loggas.
Vissa webbplatser och tjänster är blockerade, i första hand för att säkra bandbredden för skolarbete
men också av säkerhetsskäl.

