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DIGITAL MOBBING, PERSONVERN OG TRYGG NETTBRUK

Kontaktperson/foredragsholder:
Michal Solheim ms@digmob.no
Mobil: 90 75 97 93

Foredrag om digital mobbing, personvern,
dataspill og sikker bruk av internett
Snapchat, Skype, Instagram, Facebook,
Twitter, Blogg - dette er verktøy som
barn/ungdom bruker daglig.

digital mobbing, overgrep og brudd på
personvernet for barn/ungdom?

Noen temaer som berøres er:
• Digital mobbing og konsekvenser

Nye undersøkelser viser en kraftig
Teknologien er tilgjengelig for alle. En
økning i antall mindreårige som spiller
teknologi som fører til at digital
voldelige dataspill med 18-års grense.
mobbing øker, jenter og gutter legger ut Hvordan påvirker dette barn/ungdom?
lettkledte bilder av seg selv på internett OPUS Vesterålen tilbyr
og betrodde opplysninger blir lagt på
foredrag med ulikt innhold for
nettet så alle kan lese det.
elever og foresatte.

• Ett liv - to verdener

Datamaskiner og mobiltelefoner er blitt Vårt mål er å være holdningsskapende
«våpen» som kan ødelegge for barn og og vi bruker sterke virkemidler
unge i mange år framover.
gjennom multimedia (lyd/film) for å
Hvordan kan skole og hjem bidra for å
skape refleksjon og reaksjon både hos
skape gode holdninger og forebygge
elever og foresatte.

• Gode råd til foresatte

BØMLO VIDAREGÅANDE SKULE

STORTANGEN SKOLE, LIERNE

• Livet på nett, holdninger og oppførsel
• Ulike spill og aldersgrenser. Vi viser
film av ulike spill så foresatte selv
kan se.
• Hvordan kan ditt digitale liv ødelegge
for deg
• Kampen om bildene på nett
• Voksne og digitale medier

FORELDRE - VESTMYRA SKOLE

Offentlig fokus på
digital mobbing
Utdanningsdirektoratet sendte høsten
2011 ut e-post der de ber grunn- og
videregående skoler om å sette digital
mobbing på dagsorden.
Utdanningsetaten i Nordland fylkeskommune har videresendt denne
oppfordringen til alle sine videregående
skoler.

F OR ES AT T E
UTDRAG AV KURSINNHOLD:
• Voksne og sosiale medier
• Barn og unges digitale hverdag - et
usminket innblikk
• Digital mobbing og konsekvenser
• Ulike spill. Vi viser film av ulike spill
så foresatte selv kan se.
• Populære apper

OPUS VESTERÅLEN TILBYR NÅ
ET SKREDDERSYDD FOREDRAG
FOR ELEVER I GRUNN- OG
VIDERE-GÅENDE SKOLE SOM
HAR FÅTT STRÅLENDE
TILBAKEMELDINGER!
Foredrag for elever
Det brukes mye multimedia i foredraget.
Sterke bilder og film blir tatt i bruk for å
skape refleksjon hos elevene. Det legges vekt
på å ikke «komme med pekefinger», men
skape dialog og reaksjon hos tilhørerne.

• Hjelp - hva skal vi gjøre

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

E L E V F O R E D R AG
VIDEREGÅENDE
S KO L E
• Digital mobbing og konsekvenser

Foredraget har fått veldig god mottakelse
både i videregående skole og ungdomsskole.

• Publisering av innhold på nett

Noen referanser:

• Hvordan kan ditt digitale liv ødelegge
for deg selv og andre

- Aust-Lofoten videregående skole
- Vestmyra skole, Fauske
- Hadsel videregående skole
- Sortland ungdomsskole
- Byskolen i Sandefjord
- Bømlo vidaregåande skule
- Barneskoler på Voss
- Lierne kommune, Nord-Trøndelag
- Ølen,Vindafjord kommune
Foredrag foreldre/foresatte
Tilbakemeldingene på dette foredraget har
også vært veldig gode. Mange foreldre vet
ikke hva ungdommene gjør på nett, hvilke
apper de bruker eller hvilke spill de spiller.
I dette foredraget får de se film fra ulike spill
og kan selv gjøre seg opp en mening.
Mange har fått «hakeslepp» etter dette
foredraget.
Pris
Se digmob.no for informasjon om pris og de
to ulike modellene vi har med hensyn til
antall tilhørere.

• Ett liv - to verdener

• Bilder på nett og på avveie

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

E L E V F O R E D R AG
G R U N N S KO L E
• Digital mobbing og konsekvenser
• Publisering av innhold på nett
(bla. Facebook, Twitter, Snap og Insta)
• Bilder på nett og på avveie
• Beskytt deg selv - personvern
• Internett - lover og regler, holdninger
og oppførsel
• Dataspill - positivt eller negativt
• Mobiltelefonen - et våpen

Kontaktperson/foredragsholder: Michal Solheim ms@digmob.no Mobil: 90 75 97 93

KLIPP FRA MEDIA
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