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Informationssäkerhet 
För system och utrustning på  
VGR Folkhögskolor som erbjuds till deltagare. 
 
VGR Folkhögskolor är: 
Billströmska folkhögskolan 
Dalslands folkhögskola 
Fristads folkhögskola 
Grebbestads folkhögskola 
Göteborgs folkhögskola 
Vara folkhögskola 
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KUNSKAP – OCH SUNT FÖRNUFT   
 

Som studerande på någon av Västra Götalandsregionens (VGR) folkhögskolor ägnar du 

kanske stora delar av din tid vid datorn. Datorn är ett viktigt verktyg som möjliggör 

studier, men som också ställer särskilda krav på säkerhet. För dig som använder datorer, 

internetuppkoppling och IT-system på folkhögskolorna i VGR finns det lagar, föreskrifter 

och regionala riktlinjer för informationssäkerhet som du måste känna till och följa. För din 

egen, studiekamraternas och verksamhetens skull. Säkerhet bygger på både kunskap och 

sunt förnuft.  

 

DETTA FÅR DU TILLGÅNG TILL  
 

Du som studerar på någon av VGR folkhögskolor får under studietiden tillgång till:  

 

• Möjlighet till lån av dator, läsplatta eller liknande under dagen eller under 

en längre tid. Observera att det är olika möjligheter och förutsättningar på 

de olika skolorna. Prata med personalen på just din skola för att informera 

dig om vilka möjligheter som finns på just din skola.  

 

• Office 365. Under hela din studietid får du tillgång till MS Office 365. Det 

innebär att du kan arbeta med t.ex. word, excel, powerpoint online eller 

om du vill kan du installera på din egna dator. Upp till 5 olika enheter kan 

du använda detta på. Dina filer kan du spara i Onedrive.  

 

• Schoolsoft. Här kan du se planering, sköta din frånvarorapportering, se 

schema m.m.  

 

• Internetuppkoppling finns på alla skolor. Vi har ett deltagarnät (wifi VGR 

EDU) på alla skolor där du loggar in med det lösenord som ni får till er via 

skolorna. Lösenordet byts två gånger per år. Inloggningen är till för 

deltagare på VGR Folkhögskolor och därför skall ni inte ge ut lösenordet 

till externa personer.  

 

DET HÄR ÄR FÖRBJUDET   
 

Du får inte använda folkhögskolans tekniska utrustning, om det inte ingår som en del i dina 

studier.   

 

Du får inte med hjälp av datorn installera, lagra, skriva ut, sprida, söka eller i övrigt ha 

befattning med material eller besöka internetsidor som innehåller:   

 

• pornografiskt material 
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• hot, förtal, våld, terror, rasism, hets mot folkgrupp   

• uppmaning till droganvändning   

• mobbing i form av bilder, texter och filer   

• diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund, religion eller annat.   

• besöka webbplatser som erbjuder olika typer av spel, exempelvis poker, 

tips eller hästar.   

 

Den som bryter mot något av förbuden kan bli föremål för avstängning från lån av 

skolornas utrustning samt eventuell polisanmälan. Trafik i VGR EDU kan spåras.  

 

DINA SKYLDIGHETER  
 

Som datoranvändare är det viktigt att du har kunskap om att:   

 

• Du är skyldig att informera dig om de föreskrifter som gäller när du 

använder datorn.  

• Du är ansvarig för den information som du lagrar på datorn och på de 

tjänster som VGR folkhögskolor erbjuder.   

• Du ska rapportera brister, risker, funktionsfel och säkerhetsincidenter till 

personal på folkhögskolan du går på.  

 

VÅRDA DIN IDENTITET OCH DITT LÖSENORD   
 

Lösenord ska vara personliga i de system som ni får tillgång till. Har ditt lösenord blivit 

känt av någon annan ska det omgående bytas ut. Detta gäller också första gången du får ett 

lösenord. Tänk på att inte använda lättgissade lösenord. Skriv inte ner lösenordet och byt 

det på det sätt som bestämts för varje system. Kom ihåg att du är själv skyldig att skydda 

dina lösenord. Om en otillåten åtgärd spåras till din inloggning kan du hållas ansvarig, om 

det visar sig att du varit oaktsam eller har lånat ut ditt lösenord till en annan person.  

 

Lösenordet till wifi VGR EDU skall användas restriktivt. Tänkt på att det är till för 

deltagarna på skolorna och att vi därför har ett gemensamt ansvar att inte sprida det externt.  

 

 

För frågor kring dokumentet:  

Tobias T Johansson  

Samordnare, Folkhögskolekansliet  

tobias.t.johansson@vgregion.se 

 

 

 

  


