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Reglerna för användning av Vanda stads undervisningsnät har uppdaterats i bildningsväsendet.
Elever och studerande förbinder sig att följa dessa regler så fort de får sina användarnamn.
Samma användarförbindelser tillämpas i både grundskolor, gymnasier och Vanda yrkesinstitut
Varia.
Användarförbindelserna hittas på EduVantaa (www.edu.vantaa.fi). I fortsättningen hittas de
även i Avain.
De uppdaterade användarförbindelserna tas i bruk gradvis. De elever och studerande som
redan undertecknat den gamla versionen av förbindelsen behöver inte underteckna den nya
användarförbindelsen. Däremot skall nya elever och studerande som börjar i skolan nästa läsår
eller ännu detta läsår underteckna den uppdaterade användarförbindelsen.
Skolorna och läroinrättningarna skall se till att alla elever och studerande har
undertecknat användarförbindelsen före användarnamnen delas ut och eleverna får
tillgång till datorerna. För minderåriga elevers del krävs också vårdnadshavarens underskrift.
Användarförbindelserna är skolrelaterade, och de är i kraft så länge som eleven eller den
studerande går i ifrågavarande skola eller läroinrättning. Om eleven byter skola skall han/hon
underteckna en ny användarförbindelse. Användarförbindelsen skall också undertecknas när en
elev flyttar t.ex. från ett lågstadium till ett annat högstadium eller från högstadiet till gymnasiet.
Man har beslutat gå tillväga på detta sätt eftersom man då inte behöver flytta de
undertecknade användarförbindelserna från en skola till en annan. Dessutom lär sig eleverna
och studerandena reglerna för användning bättre om frågan behandlas med jämna mellanrum.
De undertecknade användarförbindelserna arkiveras i skolornas eller läroinrättningarnas kansli
eller på något motsvarande säkert ställe. Själva reglerna för användning får eleven eller den
studerande behålla. Förbindelserna skall sparas så länge som eleven eller den studerande är
skriven i ifrågavarande skola eller läroinrättning. Efter att eleven avslutat sin skolgång kan
förbindelserna förstöras i början av följande kalenderår.
Undervisningsnätets regler för användning gås igenom tillsammans med elever och
studerande. Skolorna kan själva bestämma på vilket sätt dessa frågor behandlas. Det
rekommenderas att man också diskuterar med vårdnadshavarna om reglerna för användning,
t.ex. på föräldrakvällar eller på övriga motsvarande möten.
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