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Anbefalinger og håndtering af problemer med elevernes brug af sociale medier på 
Roskilde private Realskole 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vi har vedhæftet en vejledning for forældre, som er udarbejdet af Børns Vilkår, Red Barnet, Medierådet for 
børn og unge samt Center for digital pædagogik.  
 
Vi kan ikke udarbejde en bedre vejledning, men vi har nogle anbefalinger, såfremt et barn oplever mob-
ning/chikaner i forbindelse med deres brug af sociale medier i bred forstand. 
 
I denne sammenhæng definerer vi sociale medier som anvendelse af internet, chat, Facebook, Twitter, SMS 
og lignende. 
 
Skolelederen tager følgende op på forældremøderne allerede i børnehaveklassen/1. klasse, og derefter en 
gang om året. Skolelederen tager følgende op igen i 5. klasse, da vi der har mange nye forældre/elever. 
 
 
 
Anbefalinger til forældre: 

 Snak med dit barn om brugen af SMS, chat, internet og netetikette, og gør dig nogle overve-
jeler om forældrebegrænsninger på dit barns abonnement. 
 

 Vær en god rollemodel i forhold til brug af sociale medier. 
 

 Opstår der konflikter: 
 

 Bevar roen og overblikket – undgå at overreagere. 
 

 Tag kontakt til de involverede børns forældre. 
 
 Husk, at en historie altid har to sider – lyt derfor til begge/alle parter. 

 
 Husk at gemme trusler/chikaner, så konfliktstoffet er tilgængeligt for sagens parter.  

 
 Orienter dit barns klasselærer. 

 
 Skolens mobbepolitik lapper ind over her, og problemer vil blive tacklet i henhold til denne. 

 
 
 
  

Roskilde den 20-08-2014
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Vores anbefalinger til eleverne: 
 

 Vær opmærksom på, at du befinder dig på et offentligt medie, og alt hvad du skriver er of-
fentligt tilgængeligt og kan ofte ikke slettes igen. 
 

 Udtryk på skrift kan virke hårdere/mere nedslående end det mundtlige sprog. 
 

 HUSK at gemme beskeder (SMS), hvis der er noget, som ”skal behandles”. 
 

 Kontakt ALTID en voksen, hvis du er utryg. 
 

 Slet personer fra vennelisten, som giver dig negativ kontakt. 
 

 Dine adgangskoder er private og må ikke deles med venner og kammerater 
 

 Skriv/fortæl aldrig din adresse, telefonnummer eller mailadresse til andre på internettet via 
chat eller lignende. 

 
 
 
 
 
Anbefalinger til lærerne: 
 

 Hvis vi ser digital mobning, retter vi henvendelse til forældrene til det forurettede barn og be-
der dem gå i dialog med de andre børns forældre. Henled opmærksomheden på denne vej-
ledning. 
 

 Får vi en forældrehenvendelse, er opfordringen den samme. 
 

 HUSK at bede dem gemme konfliktstoffet. 
 

 I øvrigt henvises til vores Antimobbepolitik side 22 og 23 i personalemappen, da håndterin-
gen er den samme. 
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Følgende anbefalinger er udarbejdet af Børns Vilkår, Red Barnet, Medierådet for børn og 
unge samt Center for digital pædagogik: 
 

 Anbefalinger til forældre  
om deres under 13-årige børns brug af FACEBOOK 
Man skal være 13 år for at kunne oprette en profil på Facebook, men i Danmark er der mange børn under 13 år, 
der bruger Facebook alligevel. Følgende vejledning er til disse børns forældre. En beslutning om at lade sit barn få 
en profil på Facebook kræver, at man som forælder er klædt ordentligt på. Som organisationer kan vi ikke tage 
beslutningen for forældrene, men vi kan sørge for tilgængelig vejledning og inspiration. 

Oprettelse 
Hvis du tillader dit barn at være på Fa-
cebook, før de er 13 år, så giv dig tid til 
at hjælpe barnet med at oprette profi-
len og gennemgå sikkerhedsindstillin-
gerne, så barnets profil kun bliver synlig 
for venner.  

Sæt klare grænser for, hvem barnet må 
være venner med – du kan altid give 
flere tilladelser efter et stykke tid.  

Sørg for, at personlige oplysninger ikke 
er synlige for andre end venner 
(adresse, telefonnummer, skole, e-
mail).  

Læs Facebooks sikkerhedsguide for for-
ældre her:  

http://www.facebook.com/sa-
fety/groups/parents/ 

Kode 
Hjælp dit barn med at lave en sikker 
adgangskode, som er svær at gætte, 
og lær barnet, at man aldrig må for-
tælle sin adgangskode til andre – heller 
ikke sin bedste ven.  

Lær dit barn altid at logge ud efter at 
have brugt Facebook på fremmede 
computere. Det kan være en god idé at 
fjerne fluebenet i boksen ”forbliv logget 
på”. 

Sprog og god stil  
Tal med dit barn om god skik og tone, 
når han eller hun chatter eller kom-
menterer billeder og statusopdaterin-
ger. Vær en god rollemodel – spørg for 
eksempel om lov, inden du lægger bil-
leder af dit barn på din egen Facebook. 

 

Privatliv 
Tal med dit barn om privatliv. Giv kon-
krete eksempler på, hvordan billeder 
og tekst kan cirkulere, så snart de er 
online. Fortæl også, hvordan firmaer 
kan indsamle oplysinger om dem via 
applikationer til brug for markedsføring. 

Aftal sammen regler for, hvilke billeder 
og statusopdateringer det er ok at dele 
på nettet.  

Vær opmærksom på, at hvis dit barn 
udgiver sig for at være ældre end det 
er, så skal de være forberedt på, at de 
kan blive opsøgt af ”jævnaldrende”, 
som er meget ældre end barnet selv. 

Spil, apps og reklamer 
Facebook-profilen giver adgang til 
mange spil og applikationer (apps), 
som ofte er meget populære blandt 
børnene. Hjælp dit barn med at sortere 
i de mange tilbud. 

Reklamerne på Facebook er målrettet 
den profil, som de vises på, og sendes 
ud fra alder, køn og personens færden 
på nettet. Fortæl dit barn om reklamer 
og aftal, at dit barn ikke deltager i kon-
kurrencer eller tilføjer applikationer, 
uden at du har givet lov. 

Netkontakter 
Lær dit barn at være kritisk over for 
venneanmodninger fra folk, de ikke 
kender i forvejen. 

Brug tid på at følge med på dit barns 
venneliste.  

Lær dit barn, at de skal afbryde kontak-
ten til personer, der taler om sex eller 
er meget pågående. 

Anmeld og blokér 
Vis dit barn, hvordan man blokerer an-
dre brugere og anmelder krænkende 
opslag. 

En god kontakt mellem barn og foræl-
der om livet på nettet løser mange pro-
blemer: vis dit barn, at det kan komme 
til dig med sine små og store bekym-
ringer – også uden at frygte et Face-
book-forbud. 

Venner med dit barn? 
Sørg for at være ven med dit barn på 
Facebook, så du kan følge med, men 
giv også dit barn plads til privatliv. 

Små børn synes ofte, det er rart at have 
kontakt med voksne, mens de med al-
deren søger mere privatliv. Hav derfor 
respekt, hvis de på et tidspunkt siger fra 
over for forældrekontakt på Facebook. 

Samarbejd med andre forældre 

Tag en grundig og åben snak med for-
ældrene i klassen eller klubben om, 
hvordan I hver især forholder jer til je-
res mindre børns brug af Facebook. Af-
tal evt. fælles regler eller retningslinjer. 


