STOP DIG SELV
KAMPAGNE OM DIGITAL DANNELSE

Dialogfilm til forældre om deling af
krænkende materiale og god tone på nettet
Oplever I på jeres skole et behov for at informere forældre om problemstillinger vedrørende elevers digitale kultur? Og har
I lyst til at gå i dialog med forældrene om, hvordan de bedst kan tage del i de unges digitale liv, så I sammen kan sikre en
god digital skolekultur? Så er der hjælp at hente i to nye dialogfilm, som sætter fokus på, hvordan forældre kan forholde
sig til de unges digitale liv.
Unge bruger sociale medier til at udtrykke sig, skabe venskaber og udvikle deres identitet. Men det seneste år har vi desværre også
set flere historier om unge, som er kommet i klemme, fordi de har fået delt intime billeder på nettet. Andre oplever at blive udsat for
hård tone og had på nettet. Det har store konsekvenser for de unge som udsættes. Ungdomsuddannelserne bærer et stort ansvar
for at sikre en god skolekultur, som modvirker deling af krænkende materiale og hadfuld tale på sociale medier.
De to dialogfilm kan bruges til at starte en debat med forældrene på skolen om, hvordan de unge bruger de sociale medier, hvordan
I som skole forholder jer til de unges digitale kultur, og hvad forældrene kan gøre. Filmene indeholder råd fra både eksperter og de
unge selv til forældre om, hvordan de kan forholde sig til de unges liv på de sociale medier.
Filmene kan bruges til fx orienteringsmøder for forældre, men I kan også sende filmene til forældrene eller lægge dem på skolens
hjemmeside.
Den ene dialogfilm handler særligt om deling af krænkende billeder af andre, mens den anden handler om unges brug af digitale
medier og tonen på nettet. I kan vise begge film eller nøjes med den ene – det er helt op til jer.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration til at starte en dialog med forældre
Skolen kan fx orientere forældrene om:
- Hvordan oplever skolen den digitale kultur blandt eleverne på skolen?
- Hvilke retningslinjer og indsatser har skolen for at skabe en god digital kultur?
- Hvad forventer skolen af forældrene?
-…

Følgende spørgsmål kan fx bruges til en debat med forældrene
- Hvilke muligheder og problemer ser I som forældre i de unges brug af digitale og sociale medier?
- Hvordan ser I som forældre jeres rolle med hensyn til at deltage i de unges digitale liv?
- Hvilke erfaringer har I som forældre med at tale med de unge om deres oplevelser med digitale og sociale medier?
- Hvordan kan skole, forældre og elever bedst samarbejde om en god digital kultur på skolen?
-…

Du kan se og hente de to dialogfilm her: http://www.emu.dk/modul/forældre-0
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Forældre såvel som fagpersoner kan få mere viden om, hvorfor børn og unge deler intime billeder på nettet i faghæftet ”Når børn og
unge deler intime billeder” som er udarbejdet af Red Barnet, Medierådet og Center for Digital Pædagogik:
http://www.emu.dk/sites/default/files/Naar_boern_og_unge_deler_intime_billeder_paa_nettet.pdf

8 råd til forældre, der vil tage del i de unges digitale liv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Anerkend, at digitale og sociale medier for unge er en adgangsbillet til fællesskab og interesser. Undervurder ikke
betydningen af det, der sker på de sociale medier.
Bed om at få en guidet tour i de unges digitale univers. Stil åbne og ikke dømmende spørgsmål om, hvordan de unge
bruger sociale medier, hvilke grupper de er en del af, og hvad de oplever.
Vær sammen med din søn eller datter opmærksom på, hvilke regler der gælder på nettet. Det er fx ulovligt at dele intime
billeder af andre uden deres samtykke - og faktisk også at dele portrætbilleder af andre uden samtykke.
Vær tydelig om dine egne værdier og fortæl de unge, hvordan du synes, det er rigtigt at omgås andre mennesker - også
på sociale medier. Vær samtidig åben og nysgerrig i forhold til at forstå de unges perspektiver.
Vær selv en god rollemodel. Tænk fx over, om du er god nok til at spørge din søn eller datter om lov, før du fx deler
billeder af dem.
Tal med din søn eller datter om privatliv og private grænser på nettet. Støt dem i at mærke deres egne grænser og
tænke over, om de overskrider andres.
Vær ikke fordømmende, hvis din søn eller datter kommer i en svær situation og fx har delt billeder på nettet, som du
ikke ville have delt. Tal i stedet med dem om, hvad de selv og deres kammerater har lyst til at dele på nettet, og hjælp
og støt dem i den konkrete situation.
Brug dine forældrekompetencer – selvom din datter eller søn er født med en mobil i lommen, har de stadig behov for
støtte til, hvordan de skal begå sig og beskytte sig på nettet.
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