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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.

Safer Internet Day 7. februar 2017 - be the change: hva kan DU
gjøre?
Vi oppfordrer skoler, elever og alle andre som ønsker å engasjere seg til å bidra til årets Safer
Internet Day. Årets SID-kampanje er et grasrotprosjekt der vi vil vise hvordan enkeltindivider
og lokalsamfunn viser hva akkurat de mener vi kan gjøre for å gjøre nettet bedre.
Gå til nettsiden www.medietilsynet.no/SID2017 for mer informasjon, materiell og
registreringsskjema. Spre budskapet og bli med! #SIDNorway17 #bethechangeNorway
Du/dere kan dele, arrangere og engasjere dere i tidsrommet fram til 11. februar. Husk å
registrere dere på nettsiden eller tagge det dere poster med emneknaggene over slik at vi ser
innleggene og kan spre dem videre. Dere kan også vinne kinobilletter til hele klassen!

Vi oppfordrer også til å melde seg på frokostseminaret Barns rett til personvern - om bilder av
barn på nett den 7. februar i Oslo, i regi av Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen.

Kalender - hva skjer?
25. - 28. januar: Nordic Bett2016 - London Ein arena for utveksling av røynsler og beste
praksis ved bruk av IKT i grunnopplæringa mellom dei nordiske landa
7. februar: SAFER INTERNET DAY! Engasjer deg og delta - støtt opp og del!
7. februar: Barns rett til personvern - frokostseminar om bilder av barn på nett Oslo Seminaret vil problematisere bildedeling av barn, samt lansere filmer og nytt
veiledningsmateriell - i anledning Safer Internet Day. Gratis
15. og 16. februar: Trygg i Fjell - saman mot mobbing - Fjell Elev - og
vaksenarrangement og fagkonferanse

Jente 13 år: – Hvor mange år
man må være for å ha
Snapchat og Instagram? Jeg
får ikke lov av mamma
og pappa
Les 13-åringens spørsmål og vårt svar på

Gutt 12 år: – Jeg er
spilleavhengig og det går ut
over familien min. Hva skal
jeg gjøre?
Les 12-åringens spørsmål og vårt svar på
barne- og ungdomsjenesten UNG.NO

barne- og ungdomsjenesten UNG.NO
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