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Medietilsynet Trygg Bruk - Nyhetsbrev Februar 2018
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.
Abonner på nyhetsbrevet

Safer Internet Day-konferansen 2018; hvordan kan vi hjelpe
barn og unge på nett?
6. februar samlet nærmere 200 mennesker seg for å prøve å finne svar på dette spørsmålet.
Lærere, helsesøstre og andre barne- og mediefaglige interesserte fylte salen på Røde Kors'
konferansesenter, der kulturminister Trine Skei Grande åpnet dagen.
Formålet var å markere Safer Internet Day i Norge - og å samle kompetanse og ressurser
som kunne dele suksesshistorier når det gjelder å møte og hjelpe barn på nett. Barn og unges
stemme var også tilstede.
Se hele programmet for dagen her - og se video fra hele arrangementet her:

SID-konferansen 2018 del 1
SID-konferansen 2018 del 2

Har du barn på sosiale medier? En brosjyre til voksne som har
eller jobber med barn fra skolealder
På Safer Internet Day relanserte Medietilsynet Trygg bruk og Kors på halsen denne brosjyren
med informasjon til deg som er voksen med barn som er på sosiale medier.
Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De
deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker – enten med venner eller hele verden.
Derfor er det viktig å kjenne til og prate med barna om bruk av sosiale medier. Gjør det til en
daglig og dagligdags samtale.
I denne lille brosjyren får du med deg noen tips på veien:

Last ned brosjyren

#SaferInternet4EU: tiltak for hele EU/EØS
Under emneknaggen #SaferInternet4EU, ble det på SID 2018 lansert et knippe forskjellige
initiativer som skal nå barn, unge, foreldre, lærere og andre i EU- og EØS-landene. Disse vil
dekke flere av temaene vi jevnlig jobber med i Trygg bruk-nettverket. I forbindelse med dette
blir det opprettet en ambassadørgruppe der de som er interesserte, uansett bakgrunn, kan
melde sin interesse.
Informasjon og påmelding

Rapport fra Barneombudet: Seksuelle krenkelser blant ungdom
er helt vanlig
Nakenbilder på mobil, uønsket seksuell oppmerksomhet, «slut-shaming» og «pussy
grabbing» blir stadig vanligere blant ungdom, ifølge en rapport fra Barneombudet. Rapporten
er basert på samtaler med 200 ungdommer rundt i hele Norge om seksuelle krenkelser.
Barneombudet mener sosiale medier har åpnet en helt ny verden, som ungdommene ikke har
god nok digital kompetanse til.
– Seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor. De seksuelle krenkelsene vi har
sett ungdom utsettes for er utbredt, det er grovt, og får store konsekvenser for mange, sier
barneombud Anne Lindboe.

Last ned Barneombudets rapport

Nye tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018:

Få barn og unge ber om hjelp
når de opplever noe
ubehagelig på nett

Fortsatt store
kjønnsforskjeller for
dataspilling

Stadig flere unge gutter utsettes for
mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra
Medietilsynet.
Samtidig sier nesten halvparten av barn og
unge at de aldri forteller noen om det de
opplever.

Langt flere gutter enn jenter spiller dataspill,
viser nye tall fra Medietilsynet. Stadig flere
barn spiller også spill med høyere
aldersgrense enn deres egen alder.
Undersøkelsen viser at det er minst forskjell i
spillvaner når barna er små.

– Dette er tall både foreldre, skole og andre
hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør
Mari Velsand i Medietilsynet.

Etter hvert som de blir eldre, går dataspilltrenden kraftig ned hos jentene men holder
seg stabil blant guttene.
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