Kristiansund 05.11.21
Nettkapasitet og nettilgang på skoleområdet.
Skolen er gjort kjent med at det i ulike sosiale fora diskuteres skolens manglende nettkapasitet og at
elever blir bedt om å benytte private mobilnett i skoletiden.
IT-tjenester til alle fylkets videregående skoler og fagskole tilrettelegges, distribueres og serves fra en
IT-seksjon. Dette for at alle brukere skal oppleve samme gode tjeneste og samme service. Dvs det
som tilbys ved Atlanten vgs, Romsdal vgs og Kristiansund vgs er skal inneha de samme tjenestene og
kvalitet. Det er ikke den enkelte skole som gjør økonomiske prioriteringer når det gjelder hvor mye
det skal satses på digitale prioriteringer kontra for eksempel lærebøker eller pedagogiske stillinger.
Trådløst nettverk må kontinuerlig oppdateres og tilpasses kapasitet og teknologi som de bærbare PCene leveres med. God nok dekning på alle steder i en bygningsmasse er krevende og må derfor
tilpasses. Det har vært noe sporadisk ustabilitet rundt om på skolene den siste tiden som har vært
adressert fortløpende. Kristiansund vgs er allerede over på supportert versjon av trådløse
aksesspunkt. Atlanten vgs har en del eldre utstyr og som skal på plass nå etter eksamensperioden.
Både IT-seksjonen og skolen har sammen og hver for seg gode rutiner for rapportering av feil og
mangler. Pr i dag er det ikke kommet meldinger om feil/mangler på IT området. IT-avdelingen har
undersøkt wifi-nettet i det omtalte området på skolen og ikke funnet avvik/mangler.
Det forventes ikke fra noe hold at elever skal betale for eget nettbruk i skoletiden. Dette ville i så fall
vært i strid med både prinsippet om enhetsskolen og Opplæringslova. Det kan nok likevel være
situasjoner og hendelser som ikke er under menneskelig kontroll såkalt force majeure, som gjør at
nett i kortere og lengre perioder kan være nede. Skoleeier forsøker så godt som mulig å legge til
rette for at slikt ikke skal skje, men det ligger i sakens natur at det dessverre kan skje.
Jeg oppfordrer alle til å melde i skolens varslingssystem ved nettproblemer.
Jeg er også takknemlig for elever/ foresatte som tar direkte kontakt med skolen hvis de opplever
slike problemer i fremtiden. Da har vi en god mulighet for å kunne rette på problemene.
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