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Medietilsynet Trygg bruk er Norges Safer Internet Centre.
Les mer på våre nettsider, følg oss på Facebook og Twitter
Tilbakemeldinger og tips setter vi alltid pris på - send til raba@medietilsynet.no
2017 nærmer seg slutten - og vi vil også benytte anledningen til å takke for alt godt samarbeid
i året som har godt - og en god og fredfull høytid til alle våre abonnenter.

Safer Internet Day 2018 – hold av 6. februar og meld deg på vår
SID-konferanse allerede nå!
2018 nærmer seg, og det gjør også markeringen av Safer Internet Day. Tradisjonen tro blir
det flere markeringer og arrangementer for å feire dagen, og Medietilsynet Trygg bruk
arrangerer SID-konferanse i Oslo 6. februar.

Her vil du blant annet møte Helsesista, Tommy Miljøarbeider og Spillhuset i Bærum.
Hold av dagen, meld deg på - og les mer om hvordan du også kan bidra til SID 2018 her

Youth panel Forum 2017
Ungdomsrepresentant Tuva deltok på årets Youth Panel Forum (YPF) i Brussel. Hun deltok i
et panel som diskuterte blant annet lagring av data, og hva som skal til for å få et bedre
internett for unge. Gruppa var enige om at det var viktig å fokusere på framtiden, og ikke hva
som har skjedd på nettet tidligere.
Et forslag som ble reist var at når barnet fyller 18 bør de være mulig å få slettet alle data om
seg selv. En annen ting som ble drøftet og foreslått var råd og informasjon til foreldre om
bevissthet rundt hva de legger ut av informasjon og bilder av barna sine, da små barn ikke
kan samtykke.
Oppfordringen og spørsmålet til Safer Internet Forum-delegatene var «Hva vil dere gjøre?»
Safer Internet Forum foregår samtidig som YPF og er en årlig internasjonal konferanse i hvor
beslutningstakere, forskere, ungdom, voksne, frivillige organisasjoner, bransjerepresentanter,
eksperter og andre relevante aktører møtes for å diskutere de nyeste trendene, risikoene og
løsninger relatert til barn og nett. Årets tema var “From children’s tech to resilient youth – how
to foster wellbeing online?”
YPF hadde en egen hashtag #TogetherForRespect, og lagde også video du kan se her.
På bildet over er (f.v.) Anders Engelstad (Medietilsynet), Tuva Ahlsen
(ungdomsrepresentant), Thomas Haugan-Hepsø (prosjektleder Medietilsynet Trygg Bruk) og
Kristin Bilberg (Justisdepartmentet)

Nytt pensum i Den digitale foreldreskolen
Foreldreskolen.no er en nettside myntet på alle foreldre, lærere og andre som trenger gode
råd for å forstå, takle og henge med i barnas nettliv. Dette er tredje gangen Telenor utvikler
pensum til Foreldreskolen. Tidligere har barna vært «lærerne», men i nytt av høstens
pensum er at Telenor har invitert inn noen av landets sterkeste eksperter innen sine felt.
Fagpersoner fra Kripos, UNICEF, Barneombudet, Universitetet i Bergen og Helsesista gir sine
beste råd til foreldre om temaer som spredning av nakenbilder, mobbing, personvern, gaming,
skadelig innhold og hvordan skape den gode samtalen med barna.
– 80 prosent av landets datatrafikk går gjennom våre nett. Som landets største mobil og
nettselskap vil vi bidra til at barn og unge skal ha det bra på nett, og gjøre det vi kan for at
nettet ikke skal være noe som skaper avstand mellom barn og foreldre, sier leder for Telenor i
Skandinavia, Berit Svendsen.

Jente 15 år: – Det er noen
som truer med å dele
nakenbilde av meg - hva gjør
jeg?
Les hele spørsmålet og svaret fra helsesøster
på ung.no

Jente 15 år: – Jeg vil få navnet
mitt slettet fra nettet - hvordan
gjør jeg det?
Les hele spørsmålet og svaret fra Slettmeg på
ung.no

Kalender – hva skjer fremover?
11. desember: Seminar og rapportlansering: Barn av en digital verden. UNICEF
Norge og Telenor inviterer til fagseminar om muligheter og utfordringer for barn av en digital
verden. Seminaret tar utgangspunkt lanseringen av UNICEFs årlige rapport om situasjonen
for verdens barn. Oslo
18. - 21. December: Internet Governance Forum 2017, Geneva, Switzerland
6. februar 2018: Safer Internet Day 2018! Konferansen, nasjonal og internasjonale
arrangementer
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