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Nyhetsbrev august-september 2017
Da er høsten godt i gang - og denne gangen kommer et kombinert august og septembernyhetsbrev fra oss. Vi håper du finner noe nyttig å lese - del gjerne med andre.
Tilbakemeldinger og tips setter vi alltid pris på - send til raba@medietilsynet.no
Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre.
Les mer på våre nettsider, følg oss på Facebook og Twitter

Arendalsuka 2017 - personvern, digitalkultur og mye mer
Arendalsuka gikk nylig av stabelen den 14. - 19. august. En uke som myldret av foredrag,
seminarer, networking og samfunnsmessig tematikk som blant annet omhandlet personvern,
sikkerhet, psykisk helse, spillkultur og sosiale medier for å nevne noe. Medietilsynet Trygg
bruk var tilstede og deltok på blant annet Telenor sitt arrangement om naken på nett. Kripos
og Telenor holdt innlegg om delingskultur og nakenbilder på avveie. Hva vet politiet om dem
som vil utnytte barn på nett? Hva sier de unge selv om deling av nakenbilder og hvilket

ansvar har nettleverandørene på dette området?
Medietilsynet Trygg Bruk deltok også i panelsamtale i regi av Press med blant annet
Barneombudet, Forbrukerrådet og Nordic Screens om hvordan vi skal beskytte barn fra
skadelig informasjon, og hvor mye en kan skjerme barn uten at de mister retten til viktig
informasjon?
Hyperion og Kandu gjestet også en diskusjon om digitalt kulturløft for barn og unge - der vi
også tok del i samtalen.

SLT-konferansen 2017: kriminalitetsforebyggende arbeid i
kommunene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) inviterte Medietilsynet Trygg bruk til den
årlige SLT-konferansen. Målgruppen for konferansen var landets SLT-koordinatorer og
ungdomskoordinatorer
Målsettingen for konferansen handler om å utveksle erfaringer og praksiser i det
kriminalitetsforebyggende arbeidet rundt omkring i kommune Norge.
Ungdomsrådet i Haugesund kommune holdt blant annet et foredrag med deres blikk på
Ungdata undersøkelsen og psykisk helse. Deretter holdt Medietilsynet Trygg bruk foredrag om
barn og medier, sosiale medier og håndteringskompetanse.
Les mer om Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Nasjonalt foreldrepanel på vei for Trygg bruk
Medietilsynet Trygg fikk før sommeren hjelp av Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) til å
rekruttere og opprette et nytt, riksdekkende foreldrepanel – nå er en ny rekrutteringsrunde i
gang.
Foreldrepanelet er Facebook-basert og består av foreldre fra hele Norge. Trygg bruk ønsker
å involvere panelet mer enn vi har gjort tidligere, både når vi utvikler ressurser og leter etter
våre viktigste satsningsområder. Foreldrepanelet vil også bli oppfordret til å skriveblogg
innlegg og stille opp i mediesaker.
Det er Ida Aspeslåen Erikstad fra Medietilsynet og Joachim Majambere fra FUG som
samarbeider for å utfordre det eksiterende panelet og finne nye medlemmer.
– Samarbeidet med FUG gir oss mulighet til å nå ut til mange engasjerte foreldre som har et
ønske om å være med å utgjøre en forskjell, sier Erikstad. – Å jobbe med eksisterende
nettverk på denne måten er litt nytt, men jeg har tro på at det vil gi gode resultater og positive
opplevelser for alle involverte.
Et lite panel har vært samlet alt siden juni og det jobbes nå med å utvide.
For mer informasjon om det nye foreldrepanelet kan du ta kontakt med Ida Aspeslåen
Erikstad.

Falske nyheter-samarbeid med Facebook og Faktisk.no - og
Fake News-quiz
Er det mulig å oppdage falske nyheter? Vi har nå inngått et samarbeid med Facebook og
Faktisk for å begrense spredningen av falske nyheter. Vi har sammen jobbet fram ti tips om
hvordan du kan avsløre en falsk nyhet.
Medietilsynet har også laget en quiz på Facebook - der du kan se hvordan det står til med
dine evne til å avsløre om nyheten er falsk, satire eller ekte. Ta den - og del gjerne med
venner!
For mer informasjon om vårt arbeid med falske nyheter, ta kontakt med Tone Haugan-Hepsø

Ny rapport om unge under 20:
Ungdom og digital
sikkerhetskultur
Ungdom havner oftere enn voksne i uheldige
situasjoner i digitale sammenhenger, og det
kan virke som om de ikke har nok kunnskaper

- Ti år etter; ti fagfolk om
dataspillrikets tilstand
I 2007 kom den historiske stortingsmeldingen
om dataspill, der det ble slått fast at "spill er
kultur". 10 år senere, og flere
handlingsplaner, prosjekter og
samfunnsutvikling senere, har Medietilsynet

om informasjonssikkerhet eller for dårlig
bevissthet rundt farene som finnes.
NorSIS har nylig publisert en ny rapport med
tema digital sikkerhetskultur, som er
utarbeidet i samarbeid med Senter for IKT i
utdanningen.

Jente 13 år: – Har foreldre lov
til å sjekke apper på telefonen
min hvis jeg er eldre enn
aldersgrense?

hyrt inn journalist Martin Bergesen til å
intervjue 10 fagfolk om hvor er vi nå?
"Spilltrøbbel" er et nettmagasin som burde
være av stor interesse for alle på fagfeltet
barn og medier å lese.
Denne publiseres i slutten av uke 37 - følg
med på våre nettsider og sosiale medier!
Spørsmål? Kontakt Khalid E. Azam

Gutt 13 år: – Ser politiet om
jeg ser på porno?
Les hele spørsmålet og vårt svar på ung.no

Les hele spørsmålet og vårt svar på ung.no

Kalender – hva skjer fremover?
Nettverksaktivitet: hold av datoene, påmelding og mer informasjon kommer:
19. - 20. september: 11th International Conference "Keeping Children and Young People
Safe Online", Warsaw, Poland

21. september: Trygg bruk-nettverksmøte, Kors på halsen, Oslo 10:00 - 14:00 Meld deg på
her!
23. november: Safer Internet Forum 2017, Brussels, Belgium
29. - 30. november: SETT-dagene, Lillestrøm
4. - 7. December: Children's Global Media Summit, Manchester, UK
6. December: Online meeting on assessment and evaluation modules in awareness raising
18. - 21. December: Internet Governance Forum 2017, Geneva, Switzerland
6. februar 2018: Safer Internet Day 2018: Create, Connect and share respect: A better
internet starts with you
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