NYE UNDERVISNINGSFORLØB OM BØRNS OG UNGES DIGITALE LIV
TEMAER TIL MELLEMTRINNET :

TEMAER TIL UDSKOLINGEN :

• Venskab og følelser online
• Kropssprog og sms-sprog
• Roller og figurer på nettet
• Undgå mobning på nettet

• Konstant online
• Grænser på nettet
• Status og identitet på Facebook
• Risikable møder
• Forelskelse online
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HVAD ER SIKKERCHAT.DK
Kommunikation på net og mobil fylder meget i børn og unges liv.
Sikkerchat.dk giver dig gratis værktøjer til at styrke elevernes be-vidsthed og skabe trivsel ved brug af digitale medier.

forældresamarbejdet i forhold til elevernes mediebrug.
Under sikkerchat/fagfolk finder du foredragsmateriale og dilemmaeksempler til forældremøder.

UNDERVISNINGSFORLØB

HVEM STÅR BAG SIKKERCHAT.DK?

Til både mellemtrinnet og udskolingen kan du vælge mellem forskellige
temaer, der tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag.
Hvert tema består af korte tekster, billeder, cases, interaktive dilemmaer
og videointerviews med børn og unge.
På hjemmesiden kan du printe artikler eller lade eleverne gå på opdagelse på egen hånd.

Sikkerchat.dk er et samarbejde mellem Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Hjemmesiden er udarbejdet med støtte fra
Socialministeriets Satspulje.

TIL DIG SOM LÆRER
Det er vigtigt, at voksne blander sig i børn og unges mediebrug.
Sikkerchat.dk/fagfolk giver dig let tilgængelig viden om de vigtigste
temaer i elevernes digitale hverdag.
Du kan finde:
- hjælp til at tackle problematiske situationer
- guide til at lave klassens regler
- ordforklaringer fra onlinemiljøet
- inspiration til at lave politik for mediebrug
- klar besked om lovgivningen på området

FORÆLDRESAMARBEJDE
Mange forældre føler sig ikke klædt på til at tackle børn og unges
konflikter på nettet. Derfor er der god grund til at støtte

Vidste du at?
• 2 ud af 3 børn mellem 9 og 12 år har deres egen profil på
en social netværksside.
• Halvdelen af de 9-16-årige sender over 100 sms’er om
ugen.
• 12 % af de 9-16-årige har oplevet at blive mobbet på net
eller mobil.
• Danmark er dét land i Europa, hvor flest børn går på nettet alene. 75 % af de 9-16-årige går på nettet på deres
eget værelse.
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