Hvilebjergskolen 28.2.2018
God digital adfærd
3.A





Husk at når man skriver grimme ting, lyder det værre end når man siger dem
Man må ikke skrive dårlige ting om hinanden
Man er en god ven på nettet, når man skriver pæne ting til hinanden
Man skal ikke sende billeder/videoer af andre uden at få lov til det af personen selv












Man må ikke skrive grimme beskeder
Man må ikke sende nøgenbilleder af sig selv eller andre
Man må ikke gå ind på pornosider
Man må ikke tage billeder af andre og lægge det på Facebook uden at have fået lov
Bliv ikke venner med folk du ikke kender
Send aldrig dumme beskeder
Klik kun ”synes godt om” gode beskeder
Send kun billeder eller film af andre, hvis du har fået lov
Inviter andre med, hvis du vil vise noget på mobil, tablet eller computer
Vær en god kammerat

3.B

4.A (God adfærd på de sociale medier)
 Man skal skrive pænt til hinanden og lade være med at skrive noget grimt for sjov
 Man skal være høflig: behandle hinanden med respekt
 Man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles
 Man skal skrive søde ting – uenigheder og konflikter snakker man sammen om i stedet for
 Man skal skrive personlige og private kommentarer og ting i sms/messenger/lukket chat.
Ikke i offentlige kommentarspor, som alle kan se
 Man skal ikke true, skrive løgne eller sladderhistorier
 Man skal ikke sende billeder af andre uden tilladelse
 Hvis man oplever digital mobning, siger man det straks til en voksen (forældre, lærere,
pædagoger), blokerer man personer, forsøger at ignorere det (hvis det er en lille ting). Man
kan ringe til Børnetelefonen.
 Hvis man oplever digital mobning tager skolen en alvorlig snak med mobberen, evt. offeret,
hvis det ikke hjælper inddrages mobberens forældre.
 Sanktioner/straf kan være en idé (bortvisning, minus mobil, minus frikvarterer e.l.)
4.B














Man skal ikke chatte med nogen man ikke kender
Man skal ikke mødes alene med folk man ikke kender, men som man har mødt på nettet
Man skal tænke over, at der sidder en anden person på den anden side af skærmen
Personlige oplysninger og billeder må ikke skrives/deles med andre på nettet
Husk at gøre profiler private
Billeder af en selv, skal man overveje en ekstra gang, da de altid er tilgængelige for andre
Spørg altid andre inden du lægger et billede op af dem
Husk mormor-reglen
Tænk over om du selv vil modtage beskeden, inden du sender den
Husk at holde tingene for en selv
Snak med dine forældre, lærere, politiet hvis du bliver usikker med noget
Vær med til at skabe en god stemning på nettet – det er god stil
Anmeld personen hvis grænser bliver overtrådt

5.B
Forældre må gerne have kode til Facebook

6.A





Man skal skrive pæne ting til hinanden
Forsøg at stoppe andre, der skriver dumme beskeder
Lad være med at dele ex. Billeder – som der ikke er givet tilladelse til fra personen selv
Lad være med at gå mange mod en

6.B
Skolens nuværende mobilregler er ret gode (tryghed)

