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Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre. Vi vil hjelpe barn og unge til å få en
tryggere og bedre digital hverdag. Vi samarbeider og utvikler ressurser med andre aktører
både i Norge og internasjonalt.

Nytt Advisory Board på plass for Trygg bruk
1. desember ble første styremøte avholdt med nytt Advisory Board for det norske Safer
Internet Centre.

Styret for SIC skal være bredt sammensatt for å kunne være med å gi retning til arbeidet.
Noen av medlemmene har vært med i flere år - og vi har også fått noen nye ansikter.
Velkommen til to år spennende arbeid - her er Advisory Board for 2016 - 2018:
Fra øverst til venstre:
Hanne Brostrøm, politisk rådgiver – Forbrukerrådet
Karoline Tømte, seniorrådgiver – Senter for IKT i utdanningen
Kristin Oudmayer, leder av programmet «Du kan være den ene» – Unicef
Hans Christian Arnseth, førsteamanuensis – Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Nelli Kongshaug, leder – Kors på halsen
Yngvar Natland, medlem – Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Tromsø
Bjørn Erik Ludvigsen, politioverbetjent, seksjon for seksuallovbrudd – Kripos
Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver og leder for Trygg bruk – Medietilsynet
Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier – IKT Norge
Ungdomsrepresentanter (ikke fastsatt enda)
Les mer om hva Medietilsynet Trygg bruk er og hva vi jobber med

Kalender - hva skjer?
30. januar: Personvern – tilstand og trender Teknologirådet og Datatilsynet markerer den
internasjonale personverndagen, med seminar og lansering av ny rapport. I år tar vi for oss
persontilpassing og kunstig intelligens i finansbransjen og i offentlig sektor.
7. februar: Safer Internet Day 2017 Den store dagen for å markere arbeid rettet mot barn og
unge for en trygg netthverdag. Alle i nettverket oppmuntres til å bidra på sitt vis. Kors på halsen
og Medietilsynet Trygg bruk har tatt kontakt med alle grunnskoler for å oppmuntre til å sende
inn sine bidrag til #SID2017: Be the change - unite for a better internet
25. - 27. januar: Computers, Privacy and Data Protection 2017 – The Age of Intelligent

Machines CPDP is a non-profit platform originally founded in 2007 by research groups from
the Vrije Universiteit Brussel, the Université de Namur and Tilburg University
16. februar: Trygg i fjell: Saman mot mobbing-konferanse TRYGG I FJELL inviterer alle
som ønskjer å bli inspirert og oppdatert på korleis møte mobbing og krenkande åtferd.
Påmelding snarast.

Safer Internet Day 2017 – stå opp mot hatprat og øk digital
kompetanse
Den kommende SID ønsker vi et grasrotprosjekt med bidrag fra barn og unge selv. Over
2500 skoler er blitt kontaktet og oppmuntret til å sende inn bilder, tekster, videoer og andre
bidrag. De har også fått et forsalg til et enkelt pedagogisk rammeverk til å jobbe med temaet
– basert på IKT-plan og målene om digital dømmekraft.
Sammen med Kors på halsen og deres ekspertpanel av ungdommer har vi jobbet frem en
kampanje som dere vil få se mer av i januar 2017.
Vi ønsker selvfølgelig bidrag fra alle som jobber med og er interessert i barn og medier – les
mer og delta i #SID2017 – hva er ditt nettips?

Gutt 12 år: – Jeg spiller for
mye. Hva skal jeg gjøre?
Les 12-åringens spørsmål og vårt svar på
barne- og ungdomsjenesten UNG.NO

Gutt 15 år: – Kan foreldrene
mine nekte meg å poste ting
på Youtube?
Les 15-åringens spørsmål og vårt svar på
barne- og ungdomstjenesten UNG.NO

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere og lesere en riktig god
jul - og takk for året som har gått
...og vi ser fram til gode samarbeid og tiltak i 2017!
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