Regler for bruk av IKT under eksamen og halvårsprøver
Skolens avdeling for IKT har i den senere tid oppdaget alvorlige brudd på skolens regelverk under prøver.
Det dreier seg om bruk av mobile enheter, interne nettverk og utlån og misbruk av brukerkontoopplysninger.
Skolen ser svært alvorlig på dette og vil derfor presisere følgende:
1. All bruk av mobile enheter =trådløse modem, mobiltelefoner og annet utstyr for å koble seg på nett som ikke tilhører
akershus-fk er forbudt under eksamen/ halvårsprøver.
På eksamens-/ halvårsprøvedager skal mobile enheter legges på anvist plass i avslått tilstand.
Brudd på denne regelen vil bli betraktet som fusk og brudd på skolens regelverk.
2. Det er ikke tillatt å låne bort brukernavn/passord til andre elever.
Brukerkontoen er personlig og kan ved utlån av passord/brukernavn misbrukes av andre til aktiviteter som er i strid med
ordens-, eksamens- og halvårsprøvereglementet, f.eks. nedlasting av materiale som ikke er tillatt, skaffe seg tilgang til
mapper og nettverk som ikke er tillatt under eksamen/ halvårsprøver etc.
Dersom du låner bort kontoopplysninger til en annen som misbruker brukerkontoen din, er dere begge skyldige i brudd på
skolens regelverk. Under eksamen vil enhver bruk av andres brukerkonto bli betraktet som fusk.
3. I henhold til reglementet er det ikke tillat å sette opp egne nettverk som en selv eller andre kan benytte for å få tilgang til
internett eller interne nettverk.
Både den som bruker et slikt nettverk og den som setter det opp, gjør seg skyldig i brudd på skolens regelverk.
Under eksamen/halvårsprøver vil all bruk av slike nettverk bli betraktet som fusk.
4. Kun programmer som er godkjent av skolen er tillatt på eksamen og prøver.
Dersom man bruker program som ikke er godkjent av skolen, gjør man seg skyldig i brudd på skolens regelverk og kan bli
tatt for fusk, eksempelvis om man installerer oversettingsprogram som ikke er tillatt under eksamen/halvårsprøver.
Ovennevnte presiseringer gjelder for et utvalg av reglene i IKT-reglementet. Hele regelverket finner du på:
http://nesbru.vgs.no/for-elever/ressurser/ikt/ikt-reglement/
Skolen gjør også oppmerksom på følgende tiltak som vil bli benyttet under eksamen/halvårsprøver:


Skolens IKT-avdeling har rett til å ta inn maskiner både under og etter eksamen/halvårsprøver for å sjekke om
andres konto er blitt brukt under eksamen/ halvårsprøver.



Skolens IKT-avdeling har rett til å kontrollere elevenes maskiner under eksamen/ halvårsprøver for å sjekke om det
blir benyttet nettverk som ikke er tillatt på skolen og bruk av ikke godkjente programmer.



Skolens IKT-avdeling vil i tiden fremover intensivere kontrollen av ulovlige aksesspunkter.

