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A. Webbplats
A.1

Mål

Målen med webbplatsen är
1.

att användningen ska avse informationshantering till och från interna och externa intressenter avseende
verksamheten vid Högskolan i Gävle.

2.

att materialet ska vara kvalitetsgranskat och konsistent till sitt innehåll

3.

att verksamheten vid Högskolan i Gävle ska presenteras på webbsidor, vilket till del bör kunna ersätta
traditionella trycksaker och annan form av distribution.

4.

att informationslämnandet i första hand ska ske genom möjlighet till hemtagning och nedladdning av
informationen på egen dator.

5.

att ge sådan information om kommande och pågående kurser som erfordras såväl för kursval som under
löpande kurs.

6.

att varje student och anställd har möjlighet att ha en egen webbsida, s k hemsida.

A.2

Strategi

1.

En ansvarig för webbsidorna utses för varje avdelning/institution inom Högskolan i Gävle.

2.

Ansvaret för att informationen är korrekt och aktuell åvilar den som svarar för en viss presentation, d.v.s. till
den som i övrigt svarar för de frågor som behandlas i presentationen.

3.

I webb-rådet, där respektive samordnare ingår, diskuteras ett gemensamt dokument som mer detaljerat
reglerar i IT-policyn angivna punkter.

4.

En standard finns för de webbsidor, som finns inom ramen för högskolans nät. Sidorna ska utformas på ett
sådant sätt, att de är lämpliga för kopiering och utskrift.

5.

Webbsidorna ska användas för förslag till uppsatsämnen, förmedling av fadderföretag, praktikplatser etc.
Informationen ska i tillämpliga delar vara utformad så att studenter direkt genom kopiering eller utskrift ska
kunna hämta hem kursplaner, scheman, litteraturförteckningar, gamla skrivningar, rättningsmallar etc.

6.

En uppdelning ska ske på öppna sidor (Internet) och sådana som endast ska vara tillgängliga för personal
och studenter vid Högskolan i Gävle (intranät). Tillgängligheten för viss information ska kunna begränsas
till vissa grupper av anställda och/eller studenter.

7.

Svarsmöjligheter ska byggas in för mottagande av intresse- och tentamensanmälningar etc. via nätet.

8.

All personal ska erbjudas grundläggande utbildning i att tillhandahålla information via webbplats.

9.

På Högskolans officiella sidor ska endast sidor som ej kan betecknas som under konstruktion finnas med.
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B. E-post
B.1 Mål
Målet för Högskolan i Gävles e-post är
att e-post ska vara ett primärt medel för intern och extern kommunikation.

B.2 Strategi
Anställda och studenter ska använda e-post för överföring av för sådan distribution lämpade dokument. I sådana
fall då pappersutskrift erfordras av mottagaren eller merparten av mottagarna, ska dock traditionell distribution
tillämpas, i förekommande fall i kombination med överföring med hjälp av e-post.
Användandet av e-post ska ske med särskilt beaktande av den i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen
stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar, liksom reglerna i personuppgiftslagen. Till följd därav ska
bland annat allmänna handlingar hållas åtskilda från andra handlingar. Allmänhetens insyn i högskolans
verksamhet får inte heller försvåras då e-postsystemet nyttjas. Även skyddet av sekretessbelagda uppgifter i
upptagningar som är allmänna handlingar bör vara sådant att insynen enligt tryckfrihetsförordningen inte
försvåras. Uppgifter i upptagningar som är allmänna handlingar bör inte heller innehålla förkortningar, koder och
liknande som kan försvåra för den enskilde att ta del av handlingen.
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C. Etiska regler
Utöver Etiska regler för SUNET (bilaga 3.1) gäller för utnyttjande av intranät tillhörigt Högskolan i Gävle och
därtill kopplad anslutning till Internet nedan återgivna regler. Högskolans i Gävle webbsidor ska innehålla den
fullständiga versionen av de etiska reglerna. Den av varje anställd och student undertecknade
ansvarsförbindelsen om datoranvändning vid Högskolan i Gävle ska innehålla ett åtagande att respektera de i ITpolicyn angivna reglerna. Vid överträdelse av de etiska reglerna stängs datorkontot för personen och därmed
accessen till högskolans interna och externa nät.
För personal lämnas ärendet över till prefekt/avdelningschef för ytterligare prövning av disciplinpåföljd.
För studenter gäller att överträdelser mot de etiska reglerna ska bli föremål för prövning i Högskolans i Gävle
disciplinnämnd.
Nedan angivna punkter ska inte tillämpas om informationen erfordras för undervisnings- och/eller
forskningsändamål.
1.

Högskolan tillhörigt lagringsmedium får inte användas för lagring av information i någon form, som innebär
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung och trosbekännelse. Ej heller annat material/bilder som väcker anstöt.

2.

Anslutning till Högskolans nät får inte användas för spridning av sådana bilder eller sådana texter som har
angetts i punkten 1. Högskolans webbsidor ska heller inte länkas till sidor som innehåller information av
sådant slag.

3.

Anslutning till Högskolans nätverk får inte användas på sådant sätt, att annan persons integritet kränks, även
om det inte innebär en överträdelse av ovan angivna regler.

4.

Högskolans nät får inte utnyttjas för spridande av kommersiell reklam genom e-post till grupper av
mottagare eller samtliga anslutna eller på annat sätt.
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Bilaga 3.1

Regler för anslutning och användning av SUNET (Källa
http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html#etik)
SUNET:s regler består av följande delar:
I. Regler för anslutning av externa organisationer
II. Regler avseende anslutna datorer och nät
III. Regler för tillåten användning av SUNET (Acceptable use policy of SUNET )
IV. Etiska regler för SUNET ( Ethical rules for SUNET)
V. Anvisningar för ansökan
VI. Regler för samtrafik (peering) med andra operatörer

IV. Etiska regler
Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt.
För att så skall kunna ske är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som använder nätverken
och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte
särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.
SUNET fördömer som oetiskt när någon
1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
2. försöker dölja sin användaridentitet
3. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
6. gör intrång i andras privatliv
7. försöker förolämpa eller förnedra andra.

