
IKT-reglement i grunnskolen i Bodø Kommune 

Virkeområde 

IKT-reglementet for grunnskoler i Bodø kommune regulerer elevenes bruk av IKT-ressurser 

og er et vedlegg til «Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Bodø kommune». 

 

1. Reglementets målgruppe og omfang 

• Målgruppen for reglementet er elevene i grunnskolen 

 

• Reglementet omfatter bruk av kommunens IKT-utstyr 

2. Elevenes rettigheter 

• Elevene har rett til opplæring for å kunne nå målene om digitale ferdigheter i henhold til 

Kunnskapsløftet og kommunens IKT-plan 

• Elevene har rett til å møte, se og få erfaring med hvordan hensiktsmessig bruk av IKT kan 

skje i alle fag 

• Elevene har rett til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen 

 

• Elevene har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen 

 

• Elevene har rett til å få med seg private data som skolen ikke lengre har anledning til å ta 

vare på. Dette må gjøres før skoleåret er ferdig 

3. Elevenes plikter 

• Elevene plikter å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT 

 

• IKT-utstyr skal tas godt vare på 

 

• Skolens IKT-utstyr skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver 

 

• Elevene må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut informasjon om dem 

 

• Publisering og kommunikasjon med bruk av IKT-utstyr skal ikke ha innhold som er av 

støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper 

• Digital mobbing skal ikke forekomme 

 

• Brukernavn og passord skal holdes hemmelig 

 

• Elevene plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, 

musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider 



4. Annet 

• Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner 

 

• Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer 

medarbeidere eller andre elever 

• Ved skade på IKT-utstyr kan eleven bli erstatningsansvarlig 

 

• Bodø kommune har innført WEB filter på iPad til elever på 1-4. trinn. Formålet er å beskytte 

elevene mot skadelig innhold på nett. 

 

• Skolen har en teknisk løsning for å filtrere bort uønskede websider for elevene på 5-7. trinn 

 

• Skolen har ingen WEB filter/ og eller teknisk løsning for elevene på 8-10. trinn 

 

• Bare skolen kan administrere IKT-utstyret 


