Får jag byta bakgrundsbild?
Ja, det får du. Tänk på att en del bilder på nätet kan vara
upphovsrättsskyddade. Tips! Ta en bild tillsammans med din
kompis med datorns/läsplattans kamera. Bakgrundsbild byter du via
Systeminställningar/Skrivbord och skärmsläckare.
Får jag ladda ner saker på min dator t.ex Spotify och
filmer?
Gratis program som t.ex Spotify, Skype osv. är inga problem. När
det handlar om att tanka ner filmer från internet ska ni tänka på att
materialet kan vara upphovsrättsskyddat. Var försiktiga med var
och vad ni laddar ner på datorn. Virus är inget roligt att få och
risken finns att allt ert arbete som finns sparat kan gå förlorat.
Mjukvarufel är inget som täcks av ev. garanti eller försäkring.
Tänk på att personal på skolan har när som helst rätten att titta
igenom din dator och se så den används på rätt sätt och att inget
som inte ska vara där finns på datorn.
Får jag sätta klistermärken på datorn/läsplattan?
Endast klistermärken som är tillverkade för elektronik utrustning får
sättas på din dator/läsplatta. Vanliga klistermärken är alltså
förbjudet. Vid avtalets slut ska datorerna lämnas tillbaka till oss och
vi förväntar oss att få dom returnerade i ett fint skick.
Får jag ha ett eget fodral?
Så länge det är likvärdigt fodral, alltså ett som skyddar lika bra som
det får av oss är det okej.
Om jag har ett datorfack i väskan, får jag använda det
istället?
Nej, datorn ska alltid ligga i ett fodral.
Får man ha annat i fodralet?
Nej, endast datorn! Förvaras det andra saker tillsammans med
datorn i fodralet är det större risk för skador. Fodralets skyddande
egenskaper försämras avsevärt. Laddare i fodralet är strängt
förbjudet.
(Följdfrågan) Inte ens ett papper?

Det är ingen idé att börja förvara andra saker än datorn i fodralet,
det leder till fler och större ting. Därför ska inte heller papper
förvaras i fodralet.
Får någon annan använda datorn?
Nej, försäkringen täcker däremot inte skador som uppkommit när t.ex dina
kompisar lånat datorn. Var därför försiktig med att låna ut den, du står som
ansvarig om något händer.

Får jag använda datorn till annat än skolarbete?
Ja, det får du göra. I skolan ska den användas för skolarbete men
på din fritid är du fri att använda den för andra saker.
Får jag spela på datorn?
Ja, du får spela på datorn. Dock inte i skolan, då är det skolarbete
som gäller.
Varför får vi en MacBook Air och inte en Pro? Pro är ju
bättre…
Det finns för- och nackdelar med båda modellerna. Air modellen
väger t.ex. betydligt mindre än Pro och är därför lättare att bära
med sig till och från skolan varje dag. Pro har å andra sidan bättre
lagringsmöjligheter. I slutändan är det skolan som har bestämt
vilken typ av dator som är bäst för deras elever.
Om jag har annat modersmål, får jag ha annat språk än
svenska på tangentbordet då?
Ja, du får själv välja vilket språk du vill ha. Språket ändrar du i
Systeminställningar/Tangentbord/Inmatningskällor/“+” och väljer
sedan i rullistan
Hur ändrar man profilbild på kontot?
Det gör du under Systeminställningar/Användare och grupper och välj ditt
konto i listan till vänster.

