DETTE SETTERVI FOKUS PÅ
Elevforedrag:
• Ditt digitale liv - konsekvenser og muligheter
• Internett, personvern, lover og regler
• Bilder på nett og på avveie
• Digital mobbing og konsekvenser
• Dataspill - aldersgrenser og tidsbruk

OM FOREDRAGSHOLDEREN

www.digmob.no
www.facebook.com/nettmobbing

Michal Solheim er ansatt hos OPUS Vesterålen,
Hadsel videregående skole
Har jobbet ved skolen siden 1995 der hans arbeidsoppgaver har vært e-læring, webutvikling, programmering, kurs- og foredragsansvarlig.
Han har jobbet med temaet nettvett og digital mobbing siden 2007 og holder rundt
100 foredrag i året.

• Sosiale medier
• Du er løsningen

Foredrag om
nettvett og
digital mobbing

Foredrag foreldre/foresatte/lærere:
• Innblikk i barn og unges digitale hverdag
• Sosiale medier
• Dataspill - et usminket møte med en del spill
• Voksnes bruk av digitale medier og mobbing
• God råd - hjelp til selvhjelp

MICHAL SOLHEIM
- foredragsholder MICHAL SOLHEIM
Telefon 90 75 97 93
E-mail: ms@digmob.no
Web: www.digmob.no
Web: www.facebook.com/nettmobbing
Web: www.opusvest.no
Web: www.hadsel.vgs.no

ELEVER - LÆRERE - FORELDRE
Mellomtrinn - ungdomstrinn - videregående skole

REFLEKSJON-BEVISSTGJØRING
SKAPE FORANDRING

SNAKKER LIKE MYE TIL
HJERTET SOM HJERNEN

VÅRT MOTTO:
- DU ER LØSNINGEN -

FOREBYGGING ER BEST
Snapchat, Skype, Instagram, Facebook, Twitter, Blogg
- dette er verktøy som barn/ungdom bruker daglig.
Teknologien er tilgjengelig for alle. En teknologi som
fører til at digital mobbing ødelegger liv.
Jenter og gutter legger ut lettkledte bilder av seg
selv på internett og betrodde opplysninger blir
spredt på nettet så alle kan lese det.
Vi ønsker å jobbe forebyggende.Vi vil skape gode og
sunne holdninger og bidra til å gi barn og unge god
digital dømmekraft.
Vi har ingen barn eller unge å miste!

GJØR EN FORSKJELL
Med våre foredrag ønsker vi å bidra til at barn, ungdom og voksne skal skjønne at de kan gjøre en forskjell.
Gjennom gode og sterke eksempler viser vi at positiv forandring kan skje ved at hver enkelt tar et
oppgjør med likegyldighet og reiser seg i kampen
mot digital mobbing.

www.digmob.no
www.facebook.com/nettmobbing

FLERE MÅLGRUPPER
Våre foredrag har ulik innpakning og vinkling, men
budskapet er det samme.
• Foredrag for elever på mellomtrinn
• Foredrag for elever på ungdomstrinn
• Foredrag for elever på videregående skole
• Foredrag for studenter på høgskole/universitet
• Foredrag for foreldre/foresatte og lærere

Noen referanser:
Aspåsen skole, Lierne kommune, Narvik vgs, Berlevåg skole, Bø kommune, Saltdal vgs, Fauske vgs, Svolvær skole, Kabelvåg skole, Aust-Lofoten vgs, Bømlo
vgs, Me bryr oss-Ølen, Meløy vgs, Nord Universitet
For flere referanser se www.digmob.no

