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IT-sikkerhedspolitik for ansatte på Skt. Josefs Skole  
 

Indledning og formål  

Skolen er ansvarlig for korrekt og lovlig anvendelse af it-systemerne og skal til enhver tid kunne 

redegøre for den software, som er installeret såvel på serverne som på pc’erne1. Skolen pådrager sig 

et strafansvar, hvis der findes software, hvortil der ikke findes gyldig licens, eller hvis pc’en på an-

den vis anvendes i strid med gældende lovgivning.  

Udgangspunktet er, at it-værktøjer stilles til rådighed for medarbejderen med henblik på at vedkom-

mende kan udføre de arbejdsopgaver, som påhviler vedkommende.  

Skolens it-systemer skal anvendes på en sådan måde, at det ikke:  

• Skader skolens omdømme  

• Påvirker tilgængeligheden til skolens it-systemer  

• Påvirker fortroligheden eller integriteten af skolens informationer  

• Er til gene for skolens medarbejdere, samarbejdspartnere eller elever  

  

Formål  

Formålet med reglerne er at sikre, at skolens it-systemer anvendes på en måde, der sikrer tilgænge-

lighed, integritet og fortrolighed af skolens informationer.  

Formålet er endvidere at sikre, at it-systemerne anvendes med omtanke og til løsning af arbejdsop-

gaver for skolen.  

Gyldighedsområde  

Nedenstående regler gælder for alle, der anvender skolens it-systemer, inklusive mobilt udstyr og 

hjemmepc’er, hvad enten disse benyttes arbejdsmæssigt eller privat, og uanset hvor benyttelsen fo-

regår.  

Overtrædelse  

Hvis skolen konstaterer ulovlige installationer eller filer, vil medarbejderen blive orienteret herom, 

hvorefter de vil blive afinstalleret eller slettet.  

Ethvert misbrug af skolens it-systemer eller overtrædelse af disse regler kan medføre ændring i an-

sættelsesforholdet, eller en advarsel og det kan i gentagelsestilfælde eller i særlig grove tilfælde 

medføre opsigelse og/eller bortvisning.  

Adgangskode m.v.  

Brugerne må ikke logge på med en anden persons identitet eller forsøge at få adgang til andre bru-

geres filer.  

Medarbejderen skal opbevare sine adgangskoder på betryggende vis, og koderne må ikke udleveres 

til andre. Medarbejderen skal låse/logge af pc’en, når denne forlades. (Windows-tast+L).  

                                                 

 

1 Når ordet pc nævnes i nærværende dokument, menes også mac, smartphone, tablet etc. 
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Passwords skal opbygges af tal- og bogstavkombinationer (store/små bogstaver) og indeholde 

mindst 8 tegn. Vi forventer at adgangskoden skiftes fire gange om året, nemlig ved skoleårets be-

gyndelse, lige efter efterårsferien, ved nytår og efter påske. 

Medarbejdere i det offentlige rum  

Medarbejdere skal være bevidst om, at andre kan se og høre, hvad de beskæftiger sig med, når de 

befinder sig i det offentlige rum, fx på vej til og fra arbejde, på tjenesterejser eller til møder.  

Brug af pc  

Medarbejderen kan benytte pc’en til private formål, så længe dette ikke strider mod lovgivningen, 

nærværende retningslinjer og skolens tarv, renommé og værdier.  

Installation af programmer  

Der må ikke installeres ulovlige programmer på medarbejderens it-udstyr.  

Brug af trådløst netværk og internet  

Mobiltelefoner på skolens net skal beskyttes med adgangskode, jf ovenfor.  

Enhver brug af internettet efterlader et elektronisk spor, der via logfilen kan spores direkte tilbage 

til den enkelte medarbejder.  

Behandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger 

Personfølsomme oplysninger må ikke lagres på en lærers pc og deles med uvedkommende uden 

særlig hjemmel. Se særskilt notat om ny persondataforordning, juni 2018. 

Besøg på hjemmesider   

Privat brug af internettet må finde sted i det omfang, det er foreneligt med medarbejderens vareta-

gelse af sit daglige arbejde i skolen og i øvrigt ikke strider mod lovgivningen, disse regler og sko-

lens værdier.  

Hvis medarbejderens skole-e-mail adresse anvendes som kontakt-adresse ved private indkøb, skal 

det sikres, at der ikke kan opstå tvivl om, at det ikke er skolen, som foretager indkøbet.  

Download af musik, billeder m.v.  

Downloadet materiale må udelukkende anvendes i overensstemmelse med ophavsretsloven eller an-

den lovgivning.  

Sociale netværkstjenester  

Det er tilladt at identificere sig som værende ansat på Skt. Josefs Skole, hvis medarbejderen repræ-

senterer skolen loyalt og professionelt, og hvis medarbejderen i forbindelse med enhver tilkendegi-

velse på personlige blogs eller andetsteds tydeligt angiver, at indholdet er udtryk for vedkommen-

des personlige holdning og intet har med skolen at gøre.  

Det er ikke tilladt at lægge arbejdsrelaterede tekster, billeder, video- eller lydoptagelser på sine pri-

vate konti på sociale medier. 


