Nyhetsbrev: Medietilsynet TryggBruk

Se webversjon

Medietilsynet Trygg Bruk - Nyhetsbrev Februar 2017
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.
Les mer på våre nettsider, følg oss på Facebook og Twitter

Safer Internet Day 2017
Safer Internet Day ble gjennomført med stil og bravur over hele verden – og i Norge var det

mye aktivitet og oppmerksomhet. Flere arrangementer ble avholdt i regi av forskjellige aktører
– og ikke minst på nett var det mye aktivitet.
Skoler og elever over hele landet har sendt inn sine bidrag og nettips, og mange deltok på
selve dagen ved å dele innlegg på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Vi setter stor
pris på å se de forskjellige initiativene som er gjort. Eksempelet på bildet over er et (av
mange) kunstprosjekter på Stanghelle skole, gjort i friminuttet den 7. februar.
Det vil komme en rapport som sammenstiller årets bidrag til Safer Internet Day, der målet er å
gjøre nytte av de hundrevis av nettipsene som er kommet fra barn og unge, og vise deres
tanker og innspill til oss som jobber med dette.
Safer Internet Day er en dag vi setter et forstørrelsesglass på et arbeid som gjennomføres
hele året rundt; en stor takk til alle som har bidratt – fortsett det gode arbeidet!
For innspill eller informasjon om Safer Internet Day 2017, ta kontakt med Rita Astridsdotter
Brudalen.

Senter for IKT i utdanningen:
iktplan.no i ny og utvidet
versjon
Tjenesten er en helhetlig plan for digitale
ferdigheter for hele utdanningsløpet.
På iktplan.no finner du forslag til progresjon
fra barnehage, via grunnskole og ut
videregående opplæring. Den gir også
skoleledere en plan for kompetanseheving
av lærere.

Ny temaside for
dubestemmer.no: Bilder av
barn på nett
Hvor flinke er vi til å verne om barnas rett til
privatliv og til å lytte til barnas mening om
disse bildene?

Kalender - hva skjer?
14. – 23.mars: Digital arena barnehage – Bergen, Oslo, Tromsø, Stavanger og
Drammen Velkommen til en konferanse om lekende, lærende og skapende prosesser med
digitale verktøy i barnehagen.
18. mars: Kildekritikk i internettets tidsalder – Oslo Det moderne mennesket har internett
som sin viktigste informasjonskilde. Men hvordan skal man sile informasjonen?
27. mars – 2. april: Get Online Week 2017 Get Online Week (GOW) 2017 tackles digital
transformation for citizens. It challenges Europeans to learn, participate, share and create
through thousands of events and activities tackling the digital transformation and its effects.
Har du tips om kommende arrangementer som du synes andre bør vite om? Send oss en epost

Gutt 17 år: – Vi snakket stygt
om en person på Messenger,
og han ble ved et uhell lagt til
i samtalen. Nå har vi fått
nedsatt i oppførsel, er det
rettferdig?

Jente 13 år: – Jeg har blokkert
noen på Snapchat, men uten å
tenke meg om ga jeg han
navnet mitt så han kan finne
meg. Jeg er redd for hva han
kommer til å gjøre

Les hele spørsmålet og svaret fra Kors på
halsen på barne- og ungdomstjenesten
ung.no

Les hele spørsmålet og svaret fra
helsesøster og slettmeg.no på barne- og
ungdomstjenesten ung.no
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