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 Skickas till 
Elevens Lärare/mentor på skolan 

 

Överenskommelse för att få tillgång till Huddinge kommuns skoldatanät  
Du ska läsa igenom och skriva under överenskommelsen. För omyndiga elever krävs vårdnadshavares 
underskrift. 

Till myndig elev 
Innan du skriver på överenskommelsen är det viktigt att du läser igenom informationsbladet ”Så här använder 
du digitala verktyg i Huddinge kommuns nätverk”. Din skola ska även ha informerat dig om reglerna för 
användning av nätverket. Din underskrift innebär att du godkänner överenskommelsen, att du tagit del av och 
godkänt att kommunikation sker via internet. 

Genom att skriva under överenskommelsen lovar du att följa de regler som finns. Om du inte följer reglerna, 
kan du bli avstängd från Huddinges skoldatanät. Det är en förmån att få tillgång till Huddinges skoldatanät och 
internet. 

Överenskommelsen gäller som längst två läsår eller tills den återkallas av vårdnadshavare, dig själv 
(myndig elev) eller barn- och utbildningsförvaltningen. 

Personuppgifter 

Din underskrift innebär även att du förstår att det elevregister där dina personuppgifter finns, används för att 
bland annat skapa konton på nätet. Kontona läggs upp för att du ska kunna lagra och använda dina filer. 

De filer som du har sparat i systemet sparas endast under din skolgång. 

Underskrift elev  
Datum Namnteckning 
       
Skola Klass Namnförtydligande 
                  

 
Till vårdnadshavare 
Genom att underteckna överenskommelsen intygar jag att jag har läst informationsbladet ”Så här 
använder du digitala verktyg i Huddinge kommuns nätverk”. Jag förstår att nätverket, inklusive sidor 
på webben, är avsett för skolans undervisningssyften och godtar att detta är ett gemensamt intresse 
för både hem och skola. Jag förstår att skolan inte kan kontrollera eller begränsa all information på 
internet och jag är medveten om att viss information kan vara kontroversiell.  
Jag ger härmed mitt samtycke till ovanstående villkor. 

Underskrift vårdnadshavare  
 

Datum Namnteckning 
       
 Namnförtydligande 
       

 
 
Huddinge kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inom barn- och utbildningsförvaltningen är 
förskolenämnden, grundskolenämnden respektive gymnasienämnden ansvariga för att personuppgifter behandlas och skyddas i enlighet 
med förordningen. Mer information finns på huddinge.se/gdpr. 
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