För att få använda pedagogiskt arbetes forum har vi ett antal
regler som du måste följa. Dessa regler är till för att vi ska få
ett pedagogiskt forum som är värt för sitt namn med kvalitet
med ordning och reda samt en trivsam stämning för alla.

• Regler
•

1. Postning.

o 1.1. Skriv en tydlig rubrik som anger vad tråden handlar om.
o 1.2. Posta nya trådar som är relevant till valt diskussionsfråga. Inlägg som
är helt irrelevanta för trådens ämne kan komma att raderas utan
förvarning.
•

2. För allas trevnad.

o 2.1. Iakttag vanlig etikett – var trevlig och håll god ton.
o 2.2. Inlägg som har karaktären av hot, rasism, sexism, personangrepp
eller som är allmänt stötande accepteras inte.
o 2.3. Inlägg som bryter mot lag och tystnadsplikt accepteras inte.
o 2.4. Att om en annan användare utan dennes samtycke publicera
personuppgifter, såsom namn, personnummer eller bostadsadress, är
förbjudet.
o 2.5. Länkar till olämpliga hemsidor, exempelvis hemsidor med illegalt,
pornografiskt eller rasistiskt innehåll tillåts inte. Sådana inlägg kan komma
att raderas utan föregående varning eller medlemskonto avstängs.
•

3. Marknadsföring och spam.

o 3.1. Spam och liknande inlägg är förbjudna.
o 3.2. Reklam och annonsering i privat eller kommersiellt syfte utan att
kontakta pedagogiskt arbete för ev. godkännande innan annonseringen är
förbjudet.
•

4. Kontoadministration.

o 4.1. Konton är personliga och får inte delas mellan olika användare.
o 4.2. Att inneha flera användarkonton är förbjudet. Det är också förbjudet
att skapa ett nytt konto när ett redan befintligt blivit avstängt. Vill du byta
användarnamn kontaktar du oss.

o 4.3. kontoinnehavare får vara anonym i forumet men personuppgifter
skall vara inlämnad till forumet och signaturändring bör informeras
•

5. Signaturer

o 5.1. Signaturer får inte innehålla stötande material och kan komma att
raderas utan förvarning om så är fallet.
o 5.2. Signaturer är personliga till sin natur. Det är därför viktigt att inte
använda någon annans avatar eller signatur som sin egen utan tillåtelse
6. Upphovsrättsskyddat material
6.1 Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan
upphovsmannens tillstånd är förbjudet.
•

7. Tänk att

o 7.1. Forumet inte är ansvarig för den miljö därifrån deltagare
kommunicerar med forumet. Men tänk att forumets nätverk är byggd på
personal som arbetar i olika arbetsplatser med speciella regler. Om du
deltar i forumet gör det vid rasten eller under din privata tid.
•

Vid överträdelse av dessa regler kan en varning utdelas, och vid fortsatt
regelbrytning kan en avstängning utdelas. Är överträdelsen att betrakta
som grov kan avstängning utan föregående varning användas.

•

Rekommendationer
Kom ihåg att detta är en hemsida, och att all information du delar ut kan
läsas av andra och eventuellt sammankopplas med dig. Var därför
sparsam med att lämna ut privat information. Om du upptäcker ett
regelbrott eller dylikt, rapportera då detta till moderator.

•

Senast uppdaterat
Dessa regler kan ändras/uppdateras utan föregående notifiering. Reglerna
uppdaterades senast: 2012-04-15

