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Nutidens elever er født ind i en digital verden. Men det er langt fra alle børn og unge, der er bevidste 

om, hvilke konsekvenser deres handlinger på internettet har. De har også brug for voksne, der guider 

og lærer dem, hvordan de er ansvarlig på nettet. Her spiller skolen og forældrene en afgørende rolle. 

  Vi vil stille endnu skarpere på trivsel blandt eleverne. Børn skal have lov til  

at være børn, men børn skal ikke opleve, at vi på skolen ser igennem fingre med  

uhensigtsmæssig opførsel. Eleverne skal være bevidste om, at selvom samværet  

foregår på de sociale medier, eller uden for skoletid, så er de stadig elever på  

Sorø Privatskole.” - Nanna Kofoed Øhrgaard, skoleleder 

” 

Samtaler med åbenhed og tillid er vigtige. Vi skal skabe en kultur i skolen og i hjemmet,  

hvor det er naturligt for børnene at komme til de voksne, når de vil vise noget interessant, 

oplever noget som de ikke forstår, har det svært med noget eller oplever en konflikt. Vi skal 

skabe diskussion og refleksion hos børnene, og få dem til at tænke over de moralske  

dilemmaer og konsekvenser, der er ved at brug af internettet, spil og sociale medier. 

● DU SÆTTER SELV GRÆNSEN!  

Hvis du føler dig utryg, så log af siden, luk siden eller sluk din enhed.  

● MØD ALDRIG EN FRA INTERNETTET ALENE!  

Giv altid besked til dine forældre, hvis du skal mødes med en netven, aftal at mødes om  

dagen et sted, hvor der er andre mennesker og gå aldrig til mødet alene. 

● GIV IKKE PERSONLIGE OPLYSNINGER VÆK!  

Giv ikke en fremmed dit rigtige navn, din adresse, dit telefonnummer, adgang til din profil 

eller dit password eller billeder eller video af dig selv. Du ved ikke om den fremmede kan  

finde på at misbruge det. Det kan bliver misbrugt, uden du finder ud af det.  

● REAGÉR HURTIGT OG GEM BEVISERNE!  

Hvis en situation er ubehagelig, så husk at gemme fx beskeder, mails, screen-shots eller  

billeder eller video, du har modtaget. Så kan du nemmere forklare dig, og de voksne kan  

lettere hjælpe dig. 

● TAL OM TINGENE MED EN, DU STOLER PÅ! 

Det hjælper altid at tale med en, hvis du har oplevet noget ubehageligt. Nogle ting kan være 

svære at tale med ens forældre om. Måske er der en anden voksen i familien eller på din  

skole, du kan tale med. Ellers kan du altid snakke med SSP, Red Barnet eller Børns Vilkår. 

● BRUG DIT KAMERA MED OMTANKE!  

Tænk dig om før du deler billeder eller video af dig selv eller andre. Tænd kun dit webcam, 

når den du snakker med også har tændt sit. Få personen til fx at vinke, så du er sikker på det 

er live og ikke en video. 

Det skal alle vide 



 

Sorø Privatskole har et godt samarbejde med SSP Ung Sorø. SSP samarbejdet på skolen 

varetages af SSP-konsulenten, Brian Nielsen, 51 50 41 57, brni@soroe.dk, der er tilknyttet 

skolen og skolens SSP-kontakt, Lene Topshøj. Disse to har en planlagt mødedag pr uge. 

Derudover vil der afhængigt af behov kunne indkaldes andre relevante fagpersoner.  

SSP gennemgår temaer som sociale medier, alkohol, hash og overgangen fra grundskole til 

ungdomsuddannelse med hver enkelt klasse fra 3.-9. klasse. SSP tilbyder derudover at  

deltage i elev-, forældre – eller lærermøder, uanset hvilken årgang det omhandler.  

Klasserne kan også booke Morten Bay Knudsen, som er kommunikationsmedarbejder i skolens administration og underviser i 

linjefaget Kommunikation & medier, til et oplæg om digital dannelse, som supplement til SSP. Morten er cand. mag. i  

Medievidenskab med speciale i netværkssamfundet. 

Der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind og forstå, og det kan være svært lige at finde den hjælp, man har brug for.  

Herunder finder du en linksamling til rådgivningskanaler samt informations- og undervisningsmateriale. 

 

 

 

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/ 

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/signej 

https://redbarnet.dk/sletdet/ 

 

 

 

 

 

http://dkr.dk/it/ 

 

https://bornsvilkar.dk/radgivning/bornetelefonen/bornetelefonen  

https://bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen  

https://bornsvilkar.dk/radgivning/fagtelefonen/fagtelefonen 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Rigspoliti_NC3 

https://bornsvilkar.dk/
https://redbarnet.dk/
http://www.dkr.dk/
https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/

