FINN

LENVIKSKOLENE

IDEBANK – NETTVETT I
LENVIKSKOLENE
Digitale ferdigheter er ei av grunnleggende ferdigheter
som elevene skal beherske. Det krever god og systematisk
opplæring på alle trinn. Opplæringa i nettvett skal
synliggjøres i årsplanene på alle trinn i skolen. Opplæringa
er tverrfaglig.
Her finnes en idébank med ressurser til bruk i denne
opplæringa.
TRINN
Voksne/ Nullmobbing.no Udir.no
foreldre Dubestemmer.no (foresatte)
Medietilsynet.no Råd til foreldre
slettmeg.no
tryggbruk.no
politiet.no
barneombudet.no
konfliktraadet.no
reddbarna.no
brukhue.com
nettvett.no
Veilederen Spør meg, da vel!
er rettet mot fagfolk og andre voksne som arbeider med ungdom, slik at
de bedre kan avdekke seksuelle overgrep mot ungdom. (lastes
ned/bestilles på reddbarna.no/nettvett
Novellesamlingen Nettvett
Janne Aasebø Johnsen (2015). 8 noveller med utgangspunkt i Redd
Barnas nettvettregler. Passer for arbeid med elever i alderen 10-14 år

For alle
trinn

Temaforeldremøter med politi på mellom- og ungdomstrinn.
Ellers bør mellom- og ungdomstrinn få besøk av politiet i
undervisningstiden. Redd Barna kan ikke lenger stille på
foreldremøter, men har utarbeidet forslag til møter tilpasset de
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1.-2.

3.-4.

5.-6.
7.

8.-10.

ulike trinn: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-inorge/nettvett/til-foreldremoetet
Dette bør innarbeides i skolenes planer.
medietilsynet.no
-Digiduck, spill og lyd/bildebok- også på engelsk (6.-9 år)
dubestemmer.no:
-Frida og Felix lærer nettvett (6-9 år. Digital bok)
-Trygg på nett med Donald Duck (tegneserie 4-9 år)
Luciafeiring - film (dubestemmer.no)
Vær en venn på nett.
Dubestemmer.no
Reddbarna.no/
Vær en venn på nett.
9-13.år:
nettvett:
Artikler,
Plakat
med Metodehefte til lærere
diskusjonsoppgaver nettvettregler
+ til bruk på 1.og filmer om
filmer til hver regel. 4.trinn (lastes
personvern, sosial
ned/bestilles på
Tenk før du deler.
på nett, uønskede
reddbarna.no/nettvett)
Aktivitetshefte om
hendelser og
ansvar, grenser og
kildekritikk
Medietilsynet.no

respekt på nettet (5.7.tr) (lastes
Små filmsnutter om
ned/bestilles på
hatprat og
reddbarna.no/nettvett) nettmobbing

Dubestemmer.no
13-18 år:
Artikler,
diskusjonsoppgaver
og filmer om
personvern, sosial
på nett, uønskede
hendelser og
digitale spor.
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Aktivitetsheftet Ses offline?
Metodehefte om unge, sex og Internett
inneholder forslag til aktiviteter som kan
brukes på skolen eller i annet miljøarbeid.

