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«Barn og unges ferdsel og liv på nett starter stadig tidligere og blir stadig mer mangfoldig. Dette gjør Trygg bruk-arbeidet nødvendig og fortsatt aktuelt. Det er meningsfylt
å bidra til å fremme trygg og ansvarlig bruk på nettet og unngå at barn og unge får
sine liv ødelagt på grunn av egen eller andres mangelfulle digitale dømmekraft.»
Barbro Hardersen, prosjektleder Medietilsynet Trygg bruk

FORORD
Dessverre er det ofte slik at negative hendelser som nettmobbing, krenkelser eller spredninger av bilder får de
største oppslagene i media. Saker hvor det ryddes opp eller
fortelles om den innsatsen som gjøres for å motvirke dette,
får derimot liten dekning. Digital mediekompetanse ligger
til grunn for velinforemerte og kloke valg slik at problemer
på nett kan unngås. Samtidig er det viktig å huske at uttesting og erfaringssanking karakteriserer ungdom. Derfor
består trygging av nettlivet også å hjelpe barn og unge som
har «dummet seg ut». Det å jobbe med voksnes adferd som
rollemodeller er også vesentlig. Ofte ser vi at voksne «dummer seg ut» – og det kanskje med viten og vilje. Dette er
bare noen av de utfordringene vi står overfor i det daglige
Trygg bruk-arbeidet – et arbeid som ikke må stoppe, men
heller intensiveres og trappes opp.
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FOREWORD
Norges Safer Internet-senter og resten av Trygg bruknettverket arbeider med mange og ulike nettrelaterte problemstillinger hver dag. Det å kunne møtes jevnlig i regi
av prosjektet styrker samarbeidet, både gjennom informasjonsutveksling, samarbeidsprosjekter og faglige diskusjoner.
Denne prosjektperiodens største suksess må sies å være
Safer Internet Day 2016: Play your part for a better Internet.
Ved å stille spørsmålet «Hva gjør du?» viste aktørene hva
som blir gjort for å bidra til å trygge barn og unges nettbruk og hvorfor det er viktig å gjøre dette. Arrangementet
skapte stor entusiasme og fenget alle våre målgrupper:
barn og unge, foreldre og alle som arbeider med å trygge
barns nettbruk. Det aller beste er likevel at arrangementet
blir stående som symbol for det gode samarbeidsklimaet
som har vært i nettverket i denne perioden; det at vi har
funnet en form på hvordan vi alle, hver for oss, men også
sammen, har noe å bidra med i dette viktige arbeidet.

Children and young people start using the Internet earlier than ever and this use is becoming more diverse.
This is why the Trygg bruk (Safe Use) work is necessary and still relevant. Contributing to promote safe and
responsible Internet use, and to prevent children and
young people from having their lives destroyed due to
their own or others’ poor digital judgement, is a truly
meaningful task.
The greatest success achieved during this project
period is clearly the Safer Internet Day 2016: Play your
part for a better Internet. By asking the question «What
can you do?», the participants learned what is being
done to make children and young people’s Internet use
safer, and why this is important. The event sparked a
lot of enthusiasm and captivated all our target groups;
children and young people, parents and everyone working to make children’s Internet use safer. The very best
takeaway is still that the event remains a symbol of the
excellent climate of cooperation in the network during
this period; the fact that we found a form that enables
all of us, individually, but also together, to contribute
in this essential work.
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OM SIC NORWAY
– DET NORSKE
SAFER INTERNETSENTERET

Barbro Hardersen,
project manager

8

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16

Berit Andersen,
project officer

Nelli Kongshaug,
manager «Cross my heart» (helpline)

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet
for at barn og unge i Norge skal ha en trygg digital hverdag.
Grunnlaget for dette arbeidet er FNs konvensjon om barnets
rettigheter (Barnekonvensjonen), og særlig de artiklene som
gjelder barns rett til informasjon og deltagelse og deres rett
til trygghet og beskyttelse. Sammen med hjelpelinjen Kors på
halsen, utgjør Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet
Centre (SIC Norway). Det norske Safer Internet-senteret
inngår i EU-programmet CEF (Connecting Europe Facility),
og er en del av det europeiske nettverket Insafe, som består
av andre europeiske Safer Internet-sentere .

SIC Norway har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til
senteret. I prosjektperioden 2015–16 har fagrådet bestått
av representanter fra følgende organisasjoner: Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG),
IKT-Norge, Kripos, Norsis/Slettmeg, Redd barna og Senter
for IKT i utdanningen.

ABOUT SIC NORWAY
Together with the helpline Cross My Heart, the Norwegian
Media Authority’s Trygg bruk constitutes Norway’s Safer
Internet Centre (SIC Norway). The Norwegian Safer
Internet Centre is part of the CEF (Connecting Europe
Facility) EU programme, and is part of the European
network Insafe, which consists of all European Safer
Internet Centres.
SIC Norway has a dedicated advisory board, which
advises on the Centre’s work. During the 2015–2016
project period, the advisory board was composed of
representatives from the following organisations:
the School Student Union of Norway, the National
Parents’ Committee for Primary and Secondary Education (FUG), ICT-Norway, the National Criminal
Investigation Service (Kripos), NorSIS/Slettmeg.no,
Save the Children and the Norwegian Centre for ICT
in Education.
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NATIONAL COOPERATION

NASJONALT SAMARBEID
Et av målene med den statlige mediepolitikken er at barn og
unge skal bruke internett og digitale verktøy på en ansvarlig
og trygg måte, og gjennom sentrale styringsdokumenter er
Medietilsynet gitt et særlig samordnings- og koordineringsansvar innenfor dette området. Via det nasjonale Trygg bruknettverket, som Medietilsynet Trygg bruk leder, samarbeider
mer enn 40 organisasjoner innenfor offentlige, private og
frivillige virksomheter med problemstillinger og tiltak knyttet til barn og digitale medier. I tillegg til faste møter med
hele nettverket, gjennomfører Medietilsynet Trygg bruk
jevnlig møter med aktuelle samarbeidspartnere for å sikre
utvikling av nye og løpende prosjekter og tiltak. Til daglig
kommuniserer nettverket gjennom en lukket facebookgruppe. I løpet av prosjektperioden 2015–16 har to nye
aktører kommet inn i nettverket; en representant fra Stopp
hatprat-kampanjen og en fra det internasjonale medieselskapet watAgame som spesialiserer seg på sosiale onlinetjenester for barn.

• Samarbeidet med en rekke organisasjoner i utviklingen og
distribusjonen av veilederen Småbarn og skjermbruk –
en god start
• Aktiv deltager i Bruk hue-partnerskapet, og i revidering
og utvikling av Bruk hue-kampanjen
• Bidratt i arbeidet til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) med utvikling av en lettlest brosjyre om
nettvett for barn og unge med lettere funksjonshemming
• Bidratt i arbeidet med nytt innhold i forbindelse med
NorSIS’ revidering av tjenesten nettvett.no
• Gitt råd og daglig svart på spørsmål om dataspill og
nettvett på tjenesten til ung.no (den offentlige informasjonskanalen for ungdom drevet av Bufdir)
• Hjelpelinjen har holdt innlegg på seminar om digital mobbing i Norge, og deltatt på ekspertmøte om samme tema,
hvor innspill i forhold til tiltak videre var viktig.

Dette har vi gjort i prosjektperioden:

Hjelpelinjen Kors på halsen har i prosjektperioden i hovedsak
fokusert på å trygge frivillige i samtaler som handler om det
digitale livet til barn og unge gjennom kurs og opplæring.
I tillegg har hjelpelinjen holdt foredrag for foreldre, elever
og andre voksne om «Livet på nett».
Som en del av SIC har hjelpelinjen deltatt på felles
samlinger og nettverksmøter, hvor hovedoppgaven har
vært å sikre barn og unges stemmer. Ved å presentere tall
og historier som de unge deler, vil det øke kunnskap om
tematikken, særlig blant voksne.

• Arrangert halvårige møter i Trygg bruk-nettverket med
fokus på informasjonsutveksling og faglig kompetanseheving rundt aktuelle tema og ny forskning
• Kommunisert jevnlig og utvekslet relevant informasjon i
Trygg bruk-nettverkets lukkede facebook-gruppe
• Samarbeidet tett med sentrale aktører i nettverket i arbedet med og gjennomføringen av, Safer Internet Day 2015
og 2016

10
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HJELPELINJEN

More than 40 organisations within public, private and
voluntary enterprises cooperate through the national
Safe Use network, which is headed by the Norwegian
Media Authority Safe Use. They cooperate on issues and
measures aimed at children and digital media. In addition to regular meetings with the entire network, the
Norwegian Media Authority Safe Use also holds regular meetings with relevant partners to ensure development of new and continuous projects and measures.
The network usually communicates through a closed
Facebook group.
What we accomplished during the project period:
• Organised bi-annual meetings in the Safe Use network
with a focus on exchanging experience and professional expertise development regarding relevant topics
and new research
• Regular communication and exchange of relevant
information in the Safe Use network’s closed Facebook
group
• Closely cooperated with key players in the network in
the work on, and implementation of, Safer Internet
Day 2015 and 2016
• Cooperated with a number of organisations in the
development and distribution of the guideline
«Young Children and Screen Time – a Good Start»
• Active participant in the «Bruk hue» (Use Your Head)
partnership, and in the revision and development of
the «Use Your Head» campaign
• Contributed to the work in Bufdir (the Norwegian
Directorate for Children, Youth and Family Affairs)
with the development of an easy to read brochure on
netiquette for children and young people with minor
functional impairments
• Contributed in the work on new content in connection with NorSIS’ revision of the nettvett.no service
• Offered advice and answered questions daily regarding
video games and netiquette on the ung.no service (the
public information channel for youths run by Bufdir)
• The helpline has held presentations at seminars regarding digital bullying in Norway, and participated in
expert meetings with the same topic, where input
in relation to the measures that would be taken was
important.
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EUROPEAN COOPERATION
Both the Norwegian Media Authority Safe Use and Cross
My Heart regularly participate in relevant Nordic and
European conferences and technical seminars, and actively participate in training and online meetings organised by Insafe. We translate and share our resources with
the Insafe network in the Better Internet for Kids portal
(BIK), and also gather inspiration and ideas to develop
new, good measures in BIK’s resource gallery.

EUROPEISK SAMARBEID
Norges Safer Internet-senter inngår i EU-programmet CEF
(Connecting Europe Facility) og samarbeider til enhver tid
med andre europeiske land i Insafe-nettverket. Gjennom
nettverket deles kunnskap og idéer, og ressurser utveksles og
brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Digitale
medier og tjenester er i rask utvikling. Dette, sammen med
endringer i barn og unges brukermønster, gir oss stadig
nye utfordringer. For å møte disse er det viktig at Safer
Internet-senteret er i forkant, søker ny kunnskap og holder
seg faglig oppdatert. Både Medietilsynet Trygg bruk og
Kors på halsen deltar derfor jevnlig på relevante nordiske
og europeiske konferanser og fagseminarer og tar aktivt del
i trainings- og online-møter i regi av Insafe. Vi oversetter og
deler våre ressurser med Insafe-nettverket i Better Internet
for Kids-portalen (BIK) og henter også selv inspirasjon og
idéer til utvikling av nye gode tiltak i BIKs «ressurssamling».
Dette har vi gjort i prosjektperioden:
• Nordisk samarbeid: Deltatt på møter om Trygg bruk og
mediekompetanse i tillegg til rundebordskonferanse om
radikalisering og ekstremisme. Jevnlig kommunikasjon
og utveksling av informasjon i en lukket facebook-gruppe
med de andre nordiske Safer Internet-sentrene.
• Deltatt på Insafe Training i Praha (mai 2015), Warzawa
(desember 2015) og Larnaca (april 2016). Ledet workshop
om Småbarn og mediebruk under trainingen i Larnaca.
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• Tilrettelagt og informert om følgende materiell og ressurser gjennom BIK-portalen og BIK-bulletin: Bra Digitalstafetten, Husfred, diskusjonsopplegget Total Kontroll
og veilederen Småbarn og skjermbruk – en god start.
Hjelpelinjen har lagt ut ti caser på BIK-portalen.
• Oversatt og bearbeidet den danske brosjyren Der er så
meget forældre ikke forstår… (Medierådet for Børn og
Unge)
• Deltatt på seminaret Comparing Children’s Media Around
the World ved Westminster Business School i september
2015
• Deltatt på Safer Internet Forum i Luxemburg oktober
2015: Breaking Down Barriers for a Better Internet
• Deltatt på BETT (British Educational Training and
Technology Show) i London 2015 og 2016
• Deltatt jevnlig i online-møter organisert av Insafe for
Awareness Centres, Helplines og Youth Participation
Coordinators. Presentert ressursen Husfred på møtet om
Online Gaming Resources i april 2016
• Dataspill/PEGI: Deltatt på PEGI-møte i Roma arrangert
av det italienske kulturdepartementet i september 2015,
og på The Nordic Game Conference i Malmø i mai 2016
• Deltatt i den andre kvalitative studien om små barn (0–8)
og digital teknologi i forbindelse med EU’s Joint Research
Centre felleseuropeiske prosjekt: Young Children (0–8)
and Digital Technology: A Qualitative Exploratory Study
Across Seven Countries Project 572 – E-CIT

Accomplishments during the project period:
•Nordic cooperation: Participated in meetings on Safe Use
and media skills, in addition to a round table conference on radicalisation and extremism. Regular communication and exchange of information in a closed Facebook
group with the other Nordic Safer Internet Centres
• Participation at Insafe Training in Prague (May 2015),
Warsaw (December 2015) and Larnaca (April 2016).
Headed a workshop on Young Children and Media
Use during the training in Larnaca
• Organised and provided information about the following materials and resources through the BIK portal
and BIK bulletin: Good Digital relay, Talk about games,
the discussion paper Total Control and the guideline
Young Children and Screen Time – a Good Start. The
helpline has published ten cases on the BIK portal
• Translated and worked on the Danish brochure There’s
so much parents don’t understand... (Danish Media
Council for Children and Young People)
• Participation at the seminar Comparing Children’s
Media Around the World at Westminster Business
School in September 2015
• Participation at the Safer Internet Forum in Luxemburg in October 2015: Breaking Down Barriers for a
Better Internet
• Participation at BETT (British Educational Training
and Technology Show) in London 2015 and 2016
• Regularly participated in online meetings organised
by Insafe for Awareness Centres, Helplines and
Youth Participation Coordinators. Presented the
resource Husfred (Talk About Games) at the meeting
on Online Gaming Resources in April 2016
• Video games/PEGI: Participated at PEGI meeting in
Rome organised by the Italian Ministry of Cultural
Heritage in September 2015, and at The Nordic Game
conference in Malmø in May 2016
• Participated in the second qualitative study on young
children (0–8) and digital technology in connection
with the EU’s Joint Research Centre pan-European
project: Young Children (0–8) and Digital Technology:
A Qualitative Exploratory Study Across Seven Countries
Project 572 – E-CIT
SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16 13
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SAFER INTERNET DAY
Gjennom mange år har Safer Internet Day (SID) vært en
viktig begivenhet og merkedag i Trygg bruk sammenheng.
Dagen markeres i februar hvert år og feires nå i mer enn 100
land over hele verden. Målet med markeringen er å fremme
trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant
barn og unge. I prosjektperioden 2015–16 har SIC Norway
gjennomført to Safer Internet Day-arrangementer:

SID2015: LET’S CREATE A BETTER INTERNET
TOGETHER
I 2015 ble Safer Internet Day markert med slagordet «La
oss sammen skape et tryggere og bedre internett». I forbindelse med dagen ble Bra Digital-stafetten sparket i gang av
Medietilsynet Trygg bruk, IKT Norge og Barneombudet.
Stafetten gikk ut på at ulike bransjeaktører etter tur mottok
«stafettpinnen», og med den ble man utfordret til å blogge
om hva de gjorde for å trygge og bedre nettet, og lage gode
tjenester for barn og unge.
Innleggene ble gjort tilgjengelig på Bra Digital – en tjeneste for alle som ønsker å tilby digitale tjenester og innhold
for barn på digitale medier. Målet med tjenesten er å bidra
til at barn og unge får gode og relevante tilbud på nettet,
og at bransje og aktører i dette markedet tar sitt ansvar for
at denne målgruppen får en trygg og god opplevelse.

SID2016: PLAY YOUR PART FOR A BETTER INTERNET – #HVAGJØRDU

SID2015: LET’S CREATE A BETTER INTERNET
TOGETHER

I 2016 ble Safer Internet Day markert over to dager med en
stor konferanse i Oslo. Arrangører var Medietilsynet Trygg
bruk i samarbeid med Kors på halsen, NorSIS, Redd Barna
og Senter for IKT i utdanningen.
Dagene hadde fokus på #hvagjørdu, hva hver og en av
oss gjør, og kan gjøre, for at nettet skal bli et bedre og tryggere sted for barn og unge. Tema for arrangementets første
dag var nettvett, mens barn og unges personvern og dataspill
var tema for dag 2. Det var mange gode og lærerike innlegg
innenfor alle de tre temaene, og blant høydepunktene var:

The 2015 Safer Internet Day was celebrated with the
slogan «Let’s create a safer and better Internet together».
On the day, the Good Digital relay was kicked off by the
Norwegian Media Authority Safe Use, ICT-Norway and
the Ombudsman for Children. The relay entailed that
various industry players would take the baton, and while
they had the baton, they were challenged to blog about
what they did to secure and improve the Internet, and
to develop good services for children and young people.

• Presentasjonen til Natasha Sayer og programlederne
«Baibai og Huginn» fra FlippKlipp Studio om hvorfor
NRK Super har valgt å kommunisere med 10–12-åringer
på YouTube framfor sine egne kanaler
• «Blogg-bad» ledet av Emma Clare hvor hun utfordret
bloggerne Tara Lina Shahin og Sophie Elise Isachsen om
hva de selv gjør på nett; om å vokse opp på og med
internett, være med på utviklingen, personlig branding
og om det å være rollemodeller
• Paneldebatt ledet av Isabelle Ringnes om Barn og unges
personvern - med Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon,
jurist Sara Eline Grønvold og blogger Ole Morten Knudsen
alias «Superpapsen»
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SAFER INTERNET DAY

SID2016: PLAY YOUR PART FOR A BETTER
INTERNET – #HVAGJØRDU
In 2016, the Safer Internet Day was celebrated over
the course of two days with a big conference in Oslo.
The organisers were the Norwegian Media Authority
Safe Use, in cooperation with Cross My Heart, NorSIS,
Save the Children and the Norwegian Centre for ICT
in Education.
The days focused on #hvagjørdu (what can you do),
what each and every one of us does, and can do, to make
the Internet a better and safer place for children and
young people. The topic on the first day was netiquette,
while day 2 focused on data protection for children and
young people and video games.
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SID2016 ble åpnet av H.K.H. Kronprins Haakon som også
delte ut Trygg bruk-prisen for 2015.
I tillegg til hovedprogrammet kunne deltakerne være
med på ulike workshops og aktiviteter organisert av Trygg
bruk-nettverket. Senter for IKT i utdanningen arrangerte workshop om framtidens klasserom og dataspill og en workshop i
samarbeid med Datatilsynet om tjenesten Dubestemmer.no.
Datatilsynet gjennomførte også sammen med Kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner og utvalgte elever,
en personvernsjekk av apper for barn og unge. Redd barna
hadde en workshop om hatprat og diskriminering, og i tillegg
var Bente Aasheim bak Animasjon i skolen med og lærte noen
av deltakerne hvordan de kunne lage enkle animasjonsfilmer.
Bruk hue holdt foredrag for elever fra inviterte skoler begge
dager under arrangementet, og for foreldre på kveldstid.

TRYGG BRUK PRISEN 2015

Prisen for 2015 ble delt ut i forbindelse med SID 2016
#hvagjørdu, og ble tildelt Norges første mobbeombud Bodil
Jenssen Houg og Buskerud fylkesting. H.K.H. Kronprins
Haakon delte ut prisen.
Juryens begrunnelse (kortversjon):
Mobbeombud Bodil Jenssen Houg får Trygg bruk-prisen 2015
for hennes engasjement og innsats for barn og unges psykososiale miljø og forebyggende arbeid mot mobbing på alle arenaer.
Fylkestinget i Buskerud mottar Trygg bruk-prisen 2015 for
å ha vært en pådriver for etableringen av et eget mobbeombud
i 2012. Siden dette har ordningen vært til inspirasjon og etterfølgelse i hele landet når det gjelder helhetlig og systematisk
arbeid mot mobbing på alle arenaer for barn og unge.

SID2016 was opened by H.R.H Crown Prince Haakon,
who also awarded the Safe Use prize for 2015.
In addition to the main programme, the participants
would take part in various workshops and activities organised by the Safe Use network.

SAFE USE AWARD 2015
The Safe Use prize is awarded each year on the Safer
Internet Day. In 2015, it was also possible to nominate
children. The prize is awarded to recognise a person or
organisation that has displayed extraordinary willingness
and ability to help ensure children and young people
have good digital lives, and should inspire others to do
the same.
The prize for 2015 was awarded in connection with
SID 2016 #hvagjørdu, and was awarded to Norway’s first
bullying ombudsman Bodil Jenssen Houg and Buskerud
County Council.

Trygg bruk-prisen deles ut hvert år på Safer Internet Day. I
2015 ble det åpnet opp for at barn også kunne nomineres.
Prisen deles ut for å hedre en person eller organisasjon som
har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge
får en god digital hverdag, og skal inspirere andre til å gjøre
det samme. Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk, og belønnes med en pengepremie på
25.000 kroner i tillegg til et diplom.
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BARN OG UNGES
DIGITALE HVERDAG
CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE’S DIGITAL LIFE

20

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16 21

E

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S DIGITAL LIFE

BARN OG UNGES DIGITALE HVERDAG
Hvert annet år gjennomførerer Medietilsynet en kartlegging av barn og unges digitale hverdag, og våren 2016 ble
den syvende Barn og medier-undersøkelsen lagt fram. Rapporten beskriver barn og unges bruk av digitale medier og
tilgangen til dem, og gir også en oversikt over utviklingen
på enkelte felt sammenlignet med tidligere undersøkelser.
Hva gjør barn og unge på internett? Hva spiller de, og hvor
utbredt er mobbing og trakassering på internett og mobil?
Hvor vanlig er det å sende bilder og video til hverandre via
internett og mobil? Dette er blant spørsmålene som stilles.
De viktigste funnene og grafiske fremstillinger er presentert
på Medietilsynets nettside, slik at funnene er offentlig og
lett tilgjengelige.
Undersøkelsen er relevant for alle som arbeider med
barn og unge, og som ønsker en bedre forståelse av hva
ungdommene gjør på nett. Rapportene blir sett på som en
av de viktigste kildene til informasjon om barn og unges
mediebruk i Norge. Disse danner grunnlaget for planlegging, strategier og målretting av tiltak i Trygg bruk-arbeidet.
Noen fakta:
• Sosiale Medier: Nesten halvparten av alle barn mellom
9 og 16 år bruker sosiale medier daglig. Blant 15–16åringene bruker 90 prosent av jentene og 74 prosent av
guttene sosiale bildetjenester én eller flere ganger om
dagen. Snapchat, Instagram og Facebook er klart mest
utbredt blant barn og unge, tett fulgt av KiK, Twitter og
Momio
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• Dataspill: 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene
spiller dataspill. I alle aldersgrupper er det guttene som
spiller mest
• Mobbing, trusler og utestengelse: Ti prosent av alle barn
sier de på et eller annet tidspunkt har vært slemme mot
eller mobbet noen på nettet, i et spill eller på mobilen.
Andelen øker fra 13 år, spesielt blant guttene. Totalt
12 prosent har ekskludert noen eller ikke tillatt andre å
delta (ukentlig, månedlig, årlig eller sjeldnere).
• Delingskultur: 17 prosent av barna i alderen 9–16 år har
sendt bilder eller videoer av andre på nett eller mobil uten
at de har sagt ja til dette. Andelen øker fra 12-årsalderen
og er høyest blant jentene. 30 prosent har skrevet eller
lagt ut bilder eller videoer på mobil og nett som de har
har angret på. 83 prosent av de som har sendt eller lagt
ut ting de angret på, fikk slettet det i etterkant
• Regler og veiledning: 78 prosent av barna har lært om
trygg og sikker mediebruk på skolen, 61 prosent har også
lært det av mamma og 54 prosent oppgir å ha lært nettvett
av pappa. Jentene har i større grad enn guttene lært
nettvett fra foreldre og venner, mens gutter heller har
lært fra data- og spillbutikker. De eldre barna har i større
grad enn de yngre lært nettvett fra internett

SMÅBARNSSTUDIE
I 2015–16 har Medietilsynet Trygg bruk sammen
med forskerne Mari-Ann Letnes og Svein Sando ved
Dronning Mauds Minne Høgskole deltatt i det felleseuropeiske prosjektet Young Children (0–8) and
digital technology: A qualitative exploratory study
across seven countries som er koordinert av EU’s
Joint Research Centre. Den norske delen av studien,
0–8-åringer og digitale medier i Norge, vil bli lansert
høsten 2016.

The seventh Children and Media survey was presented
in the spring of 2016. The report describes children and
young people’s use of digital media and their access to
this. It also provides an overview of the development
within certain fields compared to previous surveys.
The survey is relevant for everyone who works
with children and young people, and who wants a better understanding of what young people do online. The
reports are considered one of the most important sources
of information about children and young people’s media
use in Norway, and make up the foundation for planning,
strategies and targeting measures in the Safe Use work.
A few facts:
• Social media: Nearly half of all children between the
ages of 9 and 16 use social media every day. Among
children aged 15–16, 90 per cent of girls and 74 per
cent of boys use social photo sharing media at least
once a day. Snapchat, Instagram and Facebook are
clearly most popular among children and young
people, closely followed by KiK, Twitter and Momio
• Video games: 96 per cent of boys and 76 per cent of
girls play video games. The boys play the most video
games in all age groups
• Bullying, threats and exclusion: Ten per cent of all
children say that, at some point, they have been
mean to or have bullied someone online, in a game
or using their phones. This percentage increases from
age 13, particularly among boys. A total of 12 per cent
have excluded someone or have not allowed others to
participate (weekly, monthly, each year or more rarely)

• Rules and guidelines: 78 per cent of children have
learned about safe and secure media use at school,
61 per cent have also learned it from mom and
54 per cent state that the have learned netiquette from
their dad. More girls than boys state that they learned
netiquette from their parents and friends, while boys
often learn from computer and video game stores.
A higher percentage of older children than young
children have learned netiquette from the Internet.

STUDY ON YOUNG CHILDREN
In 2015–16, the Norwegian Media Authority Safe
Use conducted a study on young children. The
study was joined by researchers Mari-Ann Letnes
and Svein Sando from the Queen Maud University
College of Early Childhood Education, have participated in the pan-European project Young Children
(0–8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. The study
is coordinated by the EU’s Joint Research Centre.
The Norwegian part of the study, children aged 0–8
and digital media in Norway, will be launched in the
autumn of 2016.

• Sharing culture: 17 per cent of children aged 9–16
have sent photos or videos of others online or with
their phones without the consent of those pictured.
The percentage increases from age 12, and is highest
among girls. 30 per cent have written or published
photos or videos using their phones and online that
they have regretted. 83 per cent of those who have
sent or published things they regret, were able to
delete this afterwards
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YOUTH PANEL

UNGDOMSPANEL
FNs Barnekonvensjon er fundamentet i vårt arbeid med å
bidra til at barn og unge har en god digital hverdag. Vi har
gjennom flere år praktisert barne- og ungdomspanel for
å få innsikt og ivareta de unges synspunkter, og med det
målrette Trygg bruk-arbeidet.
Medietilsynet Trygg bruk har i denne prosjektperioden
hatt et ungdomspanel bestående av ti ungdommer i alderen
14–15 år. Panelet har deltatt på ulike temamøter arrangert av tilsynet, og medlemmene har vært med i en lukket
facebook-gruppe hvor de jevnlig har gitt tilbakemeldinger
på spørsmål om nettvett og bruk og holdninger til ulike
sosiale medier.
I tillegg til tilsynets panel, har hjelpelinjen Kors på halsen et eget ekspertpanel av ungdommer i alderen 14–18 år.
Disse har seks samlinger i året, hvor de bidrar til å gi innsikt
i hvordan møte barn og unge på en bedre måte. Ungdomspanelet til hjelpelinjen har en egen facebook-gruppe hvor de
har bidratt i diskusjon om ulike spørsmål om sosiale medier,
markedsføring mot barn og unge og andre spørsmål som er
relevant for hjelpelinjen.
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Dette har ungdomspanelet gjort/deltatt på:
• Temamøte om dataspill: Hvilke konsoller bruker ungdommene, og hvilke tanker har de gjort seg om mobilspill og
betalingsordninger for mobilspill? Hvordan er kjønnsfordelingen med tanke på type spill og tidsbruk?
• Temamøte om Bruk hue-kampanjen: Hvilke problemstillinger mener ungdommene selv er utgangspunktet for
mobbesaker? Hvordan håndterer de å være vitne til mobbing, og hvilken innvirkning har det på dem?
• Barn og medier-undersøkelsen: Ungdomspanelet ble
brukt for å gi tilbakemeldinger på spørsmål og spørsmålsformuleringer til 2016-undersøkelsen. Representanter
fra panelet deltok ved lanseringen av undersøkelsen i mai
2016 og ga kommentarer på noen av funnene
• Total kontroll?: I forbindelse med relansering av undervisningsopplegget Total kontroll? deltok ungdomspanelet i en testgruppe for å se om opplegget fungerte og
var godt nok oppdatert
• Testet tjenestens ulike plattformer og tatt opp tema som
omhandler livet på nett og sosiale medier
• Deltatt aktivt og jevnlig i ungdomspanelets lukkede
facebook-gruppe

During this project period, the Norwegian Media Authority Safe Usehas had a youth panel consisting of ten
young people aged 14–15. The panel has participated
at various topical meetings organised by the Authority,
and the members have been part of a closed Facebook
group, where they have regularly provided feedback on
questions relating to netiquette and use and attitudes
regarding various social media platforms.
In addition to the Authority’s panel, the helpline
Cross My Heart has a dedicated expert panel consisting
of young people aged 14–18. They have six meetings
each year, where they assist the helpline with providing
insight and advice in how to talk to children and young
people in a better way.
The youth panel’s achievements:
• Topical meeting on video games: What consoles do
young people use, and what are their thoughts on
mobile games and payment systems for mobile games?
What is the gender distribution with regard to types
of games and time spent playing?
• Topical meeting on the Use Your Head campaign: What
issues do young people consider to be the origin of
bullying cases? How do they handle witnessing bullying and what effect does this have on them?
• The children and media survey: The youth panel was
used to provide feedback on questions and the formulation of questions for the 2016 survey. Representatives on the panel participated at the launch of the
survey in May 2016 and commented on some of the
findings.
• Total Control?: In connection with the re-launch of
the educational programme Total Control? the
youth panel participated in a test group to see whether
the programme worked and was sufficiently current
• The youth panel for the helpline has tested the
service’s various platforms and has addressed topics
that deal with online life and social media
• Communicated and participated actively and regularly
in the youth panel’s closed Facebook groups
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VEILEDNING OG
RESSURSER
GUIDANCE AND RESOURCES
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VEILEDNING OG
RESSURSER
Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn
og unge med å få et godt og trygt digitalt liv. Et prioritert
område for det norske Safer Internet-senteret er å utvikle
gode verktøy og metoder for å bevisstgjøre foreldre, frivillige og profesjonelle, og ikke minst de unge selv. Vi ønsker
å trekke fram følgende aktiviteter og tiltak fra prosjektperioden 2015–16:

TOTAL KONTROLL
Sporing og overvåking av barn er et tema som jevnlig dukker opp i media og har mange problemstillinger som det
stadig er aktuelt å diskutere. Som en konsekvens av dette
har Medietilsynet Trygg bruk i prosjektperioden 2015–16
prioritert å videreutvikle diskusjonsopplegget Total kontroll?
fra 2012. To promofilmer har blitt produsert, og det pedagogiske materialet er gjennomgått og fornyet.

Opplegget er beregnet på foreldre og elever fra 6. til
10. trinn og består av en kortfilm som kan sees på YouTube
og en skriftlig veiledning til hvordan opplegget kan gjennomføres. Opplegget tar for seg følgende fire temaer knyttet
til barns bruk av nett og mobil: GPS-sporing, private meldinger, å være venner med barna på sosiale medier og sjekking
av logger.
Spredning
Veiledningene er tilgjengelige på Medietilsynets nettsider
og i trykk og finnes i både norsk og engelsk utgave. Ressursen har blitt tilbudt 3 350 skoler (alle grunnskoler og
ungdomsskoler) i Norge, og har blitt fremmet gjennom
sosiale medier, BIK-portalen, og Skolemagasinet. Ca 500
trykte brosjyrer er distribuert og nettsiden med opplegget er
besøkt 700 ganger siden relansering. Filmene har blitt sett
nærmere 7 000 ganger siden disse ble gjort tilgjengelige.

GUIDANCE AND RECOURCES
Development of good tools and methods to increase
awareness among parents, volunteers and professionals,
and not least the young people themselves, is a priority
area for the Norwegian Safer Internet Centre. We want
to highlight the following activities and measures from
the 2015–2016 project period:

TOTAL CONTROL
During the 2015–2016 project period, the Norwegian Media Authority Safe Use has prioritised further
developing the discussion programme Total Control?
from 2012. Two promo films have been produced,
and the educational material has been reviewed and
updated.
Dissemination
The guidelines are available on the Norwegian Media
Authority’s website and in publications, and are available in both Norwegian and English. The resource has
been offered to 3 350 schools (all primary and lower
secondary schools) in Norway, and has been promoted
through social media, the BIK portal, and the magazine
Skolemagasinet. Approximately 500 printed brochures
have been distributed and the website with the programme has been visited 700 times since the re-launch.
The films have been viewed almost 7 000 times since
they were made available.

«Behovet for sporing begrunnes oftest med et ønske om å beskytte», sier
prosjektleder i Medietilsynet Trygg bruk, Barbro Hardersen. «Men også
barn og unge har rett til ytringsfrihet og privatliv, både på nett og i den
virkelige verden! Dette er temaer vi ønsker å belyse når vi nå fornyer og
relanserer diskusjonsopplegget ‘Total kontroll’?»
28
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SNAKK OM SPILL
– HUSFRED
Skole- og familiekampanjen Snakk om spill ble lansert i september 2015. Kampanjen er et tiltak under Handlingsplan
mot spillproblemer 2013–2015 som er regjeringens verktøy
for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.
Dataspill og pengespill kan være en kilde til bekymring
i en del hjem og på en del skoler, og mange bekymrer seg for
at spillingen går ut over skolearbeid, fritidsaktiviteter eller
familierelasjoner. Formålet med kampanjen har derfor vært
å oppmuntre skoler og familier til en produktiv dialog om
spill og gambling, og samtidig tilby verktøy og retningslinjer
for å hjelpe familier med å inngå holdbare avtaler.
Kampanjen er blitt utviklet i samarbeid med Medietilsynet og Lotteritilsynet. Ressurs- og informasjonssiden husfred.no består av en kampanjefilm og Husfredavtalen, som
er en mal for hvordan inngå en familiekontrakt om regler for
spilling. Husfred.no er en del av informasjonsprogrammet
rettet mot utsatte grupper. Skolen er en viktig arena for å
nå barn og ungdom, foreldre og andre som kan forebygge
eller avdekke problemer tidlig. På nettsiden kan brukerne
finne de verktøyene som trengs for å snakke om spill både
i klasserommet, på foreldremøter og ved kjøkkenbordet
hjemme.
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Spredning
Snakk om spill-kampanjen har vært mye omtalt i presse og
media, og nettstedet husfred.no har siden lansering hatt
mer enn 8 300 unike besøk. Det har vært nærmere 5 040
klikk på lenken til Husfredavtalen og 50 000 har sett deler
av eller hele kampanjevideoen.

SPILLEXPO 2015
SpillExpo er en spillmesse som arrangeres årlig i Lillestrøm.
Spillmessen er den største av sitt slag i Norge, og den har
vært gjennomført siden 2012. I 2015 deltok Medietilsynet,
som tidligere år, med en PEGI-stand for å informere foreldre
og barn om aldersgrensene og merkeordningen på dataspill.
Besøk
I løpet av helgen 6.–8. november 2015 besøkte ca. 20 000
mennesker SpillExpo. Anslagsvis 500 besøkende tok direkte
kontakt med Medietilsynets rådgivere på PEGI-standen,
mens flere tusener observerte eller kikket innom.

TALK ABOUT GAMES
The school and family campaign Snakk om spill (talk
about games) was launched in September 2015. The
campaign is a measure under The Action Plan Against
Gaming Problems 2013–2015, which is the Government’s
tool for counteracting the negative social consequences
that gambling and video games may have.
The campaign consists of the resource and information page husfred.no, a campaign video and a template
for how to enter into a family contract regarding gaming
rules (Husfredavtalen).
Dissemination
Since its launch, the website husfred.no has had more
than 8 300 unique website views. There have been
nearly 5 040 clicks on the link to the Husfred contract
and 50 000 people have seen all or parts of the campaign video.

SPILLEXPO 2015
In 2015, the Norwegian Media Authority participated
at SpillExpo, as in previous years, with a PEGI stand to
inform parents and children about age limits and age
restrictions for video games.
Visits
Over the weekend from 6–8 November 2015, approximately 20 000 people visited SpillExpo. About 500
visitors directly contacted the Norwegian Media
Authority’s advisers at the PEGI stand, while several
thousand observed or looked in.
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YOUNG CHILDREN AND SCREEN
TIME – A GOOD START

gu

FORELDREVEILEDNING
Studier viser at barn er stadig yngre når de tar i bruk digitale
medier. Med denne utviklingen har det også kommet et
økende behov for veiledning blant småbarnsforeldre i hvordan man kan og bør oppdra de digitale småbarna. For å
dekke dette behovet gikk flere medlemmer i Trygg bruknettverket sammen om å videreutvikle en ressurs basert
på en guide laget av det danske Red Barnet.
Den norske veilederen gir foreldre og foresatte kunnskaper og råd om hvordan de kan få til en god start ved å
hjelpe sine barn til å bli bevisste brukere av digital teknologi
og ta gode valg for sin familie. Barn og unge bruker i stor
grad digitale enheter som smarttelefon og nettbrett til å se
på film, tv-program og å spille spill. Veilederen handler om
alle disse temaene, og gir også råd om hvordan voksne kan
være gode rollemodeller for barn.
Ressurspakken består av to plakater, en kort folder med
de viktigste rådene og en lengre versjon med informasjon
og tips. De som står bak veilederen følgende organisasjoner:
Redd barna, Barnevakten, Foreldreutvalget for barnehager
(FUB), Medietilsynet Trygg bruk, IKT-Norge, Sintef, Forbrukerombudet, Unicef og Slettmeg.no.
Spredning
Veilederen finnes på norsk, engelsk og nordsamisk og har
vært en stor suksess siden den ble lansert senhøsten 2015.
Fram til juni 2016 har nettsiden hatt nærmere 1 000 besøk.
30 450 foldere er trykket opp og distribuert (blant annet
til alle landets helsestasjoner) i tillegg til 4 200 brosjyrer
og til sammen 7 000 plakater (3 500 av hvert eksemplar).
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DET ER SÅ MYE FORELDRE IKKE FORSTÅR…
Barns tilgang og bruk av ulike medier og på ulike plattformer er stadig økende og i endring. Mange foreldre synes
det er krevende å holde seg oppdatert, og kan lett føle seg
maktesløse når de skal veilede eller sette grenser for barna
sine. Trygg bruk-nettverket får også stadig oftere henvendelser fra skoler og foreldre som etterspør informasjon og
råd om barns bruk av digitale medier – og som kan hjelpe
dem med å ta gode valg.
For å bidra til å dekke opp dette informasjonsbehovet gikk
Norges Safer Internet-senter i slutten av prosjektperioden,
i gang med å lete etter en god ressurs i Insafe-nettverket
som kunne tilrettelegges for norske foreldre med barn i
grunnskolealder. Valget falt på den danske brosjyren Det
er så meget forældre ikke forstår… utgitt av Medierådet for
Børn og Unge og flere av deres SIC-partnere.
Brosjyren har blitt oversatt og bearbeidet av Medietilsynet Trygg bruk og vil lanseres og gis ut i samarbeid med
hjelpelinjen Kors på halsen i forbindelse med skolestart
høsten 2016. Målgruppen er primært foreldre med barn
i alderen 7 til 12 år, men også lærere og andre som jobber
med barn og unge vil kunne finne informasjonen og rådene
nyttige.

The guideline provides parents and guardians with
knowledge and advice on how to achieve a good start,
help their children become empowered users of digital
technology and to make good choices for their family.
The resource package consists of two placards, a brief
folder with the most important advice and a longer
version with information and tips.
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Dissemination
The guideline, which is available in Norwegian, English
and Northern Sami, has been a huge success since it was
launched in late autumn 2015. As of June 2016, the website has been visited nearly 1 000 times. 30 450 folders
have been printed and distributed (including to all child
health centres in Norway) in addition to 4 200 brochures
and a total of 7 000 placards (3 500 of each version).

Young children
and screen Time

Innhold og distribusjon:
• Guiden gir råd og tips til hva foreldre bør fokusere på når
barna går på nettet: om å være rollemodell og selv ha gode
vaner, om aldersgrenser på spill og sosiale medier, om apper
og kjøp, mobbing og personvern
• Folderen er trykket opp i et førsteopplag på 10 000 og
vil blant annet distribueres via samarbeidspartnere i Trygg
bruk-nettverket. Brosjyren kan også lastes ned fra nettet.

– a good start

THERE’S SO MUCH PARENTS DON’T UNDERSTAND…

SMÅBARN OG SKJERMBRUK

In order to help cover parents and teachers information
need, at the end of the project period, Norway’s Safer
Internet Centre started looking for a good resource in the
Insafe network that could be facilitated for Norwegian
parents with children in primary and lower secondary
schools. The choice fell on the Danish brochure Det er
så meget forældre ikke forstår… published by the Danish
Media Council for Children and Young People and several
of their SIC partners.
The brochure has been translated and processed by the
Norwegian Media Authority Safe Use, and will be launched
and published in cooperation with the helpline Cross My
Heart when school starts in the autumn of 2016. The target
group is primarily parents with children aged 7 to 12, but
teachers and others who work with children may also find
the information and advice to be useful.

1

•••

TIPS:

Learn more about services,
content, technology and age limits
Many digital devices, services and content providers give adults the option
to adapt the services to their children’s use. By learning more about both
technology and services, you can choose what types of content, experiences and options are suitable for your child. Try out these options before
the child gets access, and then you can take part in the experience along
with the child.

• Passwords should be easy to remember, but
difficult to guess and could for example be a
song or a sentence

8

YOUNG CHILDREN AND SCREEN TIME

- Will your child have his/her own device,
use yours or the family’s device?
- Is there an option to adapt the device/
service to the child’s needs?
- Check if your device allows you to lock
parts of the screen – so the child can stick
to one activity
- Does the service have the option of
activating safe search, or are there children’s
versions of the services?
- Please note that filters and safe searches do
not restrict access to all types of harmful
content

PASSWORDS
• A password is like your house key – it unlocks
services, the opportunity to spend money,
to download new games and services and to
share and be social

• What options do the devices/services the
child will be using have?

• Teach the children not to share passwords
with anyone
• Your password can unlock many options
– do you want your child to have these options?

• Do you want the child to be able to:
- Use the internet/Wi-fi?
- Spend money on the device and in services?
- Use your password to download new games?
- Be social and share information, photos and
videos with others?
• What kinds of experiences can the child
have in the service? What content will the
child have access to?
- What kind of content does the service/game/
app have?
- What types of positive or negative
experiences could the child have?

- Test services/sites you think are OK for the
children – what is suitable for your child?

- Can the child easily access other content
using links or suggestions?

- Check if age limits are listed in the app store
or in the terms and conditions.

- Is there a lot of advertising? Does it target
children or adults?
- Does the service allow sharing? What kind
of communication and what kinds of users
use the service? What options are there for
sharing photos/video, and is the service
moderated?
YOUNG CHILDREN AND SCREEN TIME

9

Content and distribution:
• The guide provides advice and tips on what parents
should focus on when children go online: being a role
model and having good habits yourself, age limits for
games and social media, and apps and purchases, bullying and privacy
• 30 000 copies have been printed, and will be distributed
among partners in the Safe Use network. The brochure
can also be downloaded online.
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MEDIATION SERVICE
Norway’s Safer Internet Centre has started a collaboration
with the Mediation Service, and their network of experts
who work directly with children and young people. Our goal
is to contribute knowledge to help employees and other professionals who work with children and young people, and to
provide training and free presentations about children and
young people’s online use.

KONFLIKTRÅDET OG
BRUK HUE-KAMPANJEN
Konfliktrådet er en norsk statlig tjeneste som tilbyr megling
som metode for å løse og håndtere konflikter – både lovbrudd og sivile konflikter. Det er viktig at meglerne er godt
orientert om barn og unges nettbruk, da flere av konfliktene
som skal håndteres dreier seg om nettrelaterte problemstillinger. På bakgrunn av dette har Norges Safer Internetsenter startet et samarbeid med Konfliktrådet, og deres
nettverk av fagfolk som jobber direkte med barn og unge.
Vår målsetting har vært å kunne bidra med kunnskap for å
hjelpe ansatte og andre fagfolk som arbeider med barn og
unge og tilby opplæring og gratis forelesninger om barn og
unges bruk nettbruk.
Dette har vi gjort:
• Møter og foredrag med Konflikrådets sekretariat
• Foredrag for Konfliktrådet i Buskerud
• Foredrag på Barne- og ungdomsfaglig forum (BUFF)
Forumet organiseres to ganger årlig for barne- og ungdomsarbeidere i Oslo og Akershus. Primær målgruppe er ansatte
i ungdomsklubber, men også utekontakter, ansatte i barnevern, meklere, helsearbeidere og politi er blant deltakerne.
Antall deltagere på konferansen er ca. 150–200.
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BRUK HUE-KAMPANJEN
Trygg bruk-arbeidet har gjennom mange år hatt en viktig
målsetting å redusere og forebygge digital mobbing. Funn
fra Barn og medier-undersøkelsen 2016 viser likevel at nettmobbing heller øker enn minker, og mange barn og unge
rapporterer dessverre at de har opplevd mobbing, trusler
eller utestenging via digitale tjenester på nett, spill eller
mobil.
Bevisstgjøring av barn, unge og voksne om nettvett
og holdningsskapende tiltak er derfor viktigere enn noen
gang. Bruk hue-kampanjen er et slikt tiltak. Kampanjen er
utarbeidet av Telenor i samarbeid med Medietilsynet Trygg
bruk, Kors på halsen og Barnevakten. Den har pågått siden
2009 og er Norges største skoleturné mot nettmobbing.
Partene har jevnlige møter og workshops for å planlegge
og videreutvikle Bruk hue-konseptet, utveksle informasjon
og diskutere strategi.
I løpet av prosjektperioden 2015–16 har Bruk huekampanjen blitt revidert og nye filmer, foredrag og nettside utviklet. Fra høsten 2015 kunne Bruk hue tilby egne
foredrag og filmer for barneskolenes 6. og 7. trinn. Det nye
programmet ble lansert i et stort event i Telenor Arena hvor
nærmere 8 000 elever og lærere var samlet for å si nei til

nettmobbing. Stian Blipp var konferansier, og i tillegg til
foredraget fikk elevene høre taler og musikk fra gjester og
artister på scenen – deriblant H.K.H. Kronprins Haakon
og tenåringsidolet Isac Elliot.
En undersøkelse blant lærerne som deltok under arrangementet viste at lærerne opplevde at Bruk hue nytter. Blant
annet svarte 96 prosent av lærerne at Bruk hue var nyttig i
rollen de har som lærer, og at arrangementer som dette kan
hindre tilfeller av nettmobbing. De mente at Bruk hue var
nyttig for elevene. 90 prosent sa at elevene var opptatt av
tematikken i etterkant av arrangementet, og over 30 prosent
av elevene oppsøkte lærere for å snakke om nettmobbing i
etterkant.
I løpet av prosjektperioden 2015–16 har «Bruk hue»
besøkt og snakket med:
• 37 036 elever på ungdomstrinnet
• 24 833 elever på 6. og 7. trinn
• 13 465 foreldre

What we accomplished:
• Meetings and presentations with the Mediation Service’s
secretariat
• Presentation for the Mediation Service in Buskerud
• Presentation at the Barne- og ungdomsfaglig forum (BUFF).
The forum is organised twice a year for people who work
with children and young people in the City of Oslo and
Akershus municipalities. The primary target group is
employees of youth clubs, but youth support teams, child
care employees, mediators, health workers and the Police
are also among the participants. The number of participants
at the conference is between 150–200.

USE YOUR HEAD
The Use Your Head campaign was revised during the course
of the 2015–2016 project period, and new videos, presentations and a website have been developed. From autumn
2015, Use Your Head could offer presentations and videos
for the 6th and 7th grades in primary school. The new
programme was launched at a major event in the Telenor
Arena, which gathered nearly 8 000 students and teachers
to say no to online bullying.
During the 2015–2016 project period, «Bruk hue» has
visited and talked to:
• 37 036 students in lower secondary school
• 24 833 students in 6th and 7th grade
• 13 465 parents

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16 35

KALENDER
CALENDAR
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NOEN HØYDEPUNKTER
JANUAR 2015 TIL JUNI 2016
DAT0
14.01.2015
29.01.2015
10.02.2015
10.02.2015 - 30.06.2015
11.02.2015
11.02.2015
19.02.2015
23.02.2015
25.03.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
26.05.2015
27.05.2015 – 28.05.2015
12.06.2015
25.08.2015
02.09.2015
04.09.2015
15.09.2015
22.09.2015
23.09.2015
24.09.2015
30.09.2015

38

AKTIVITET
Redd Barnas frivillighetskonferanse
Sesongåpning Bruk hue
Safer Internet Day 2015
Bra Digital-stafetten
Temadag «Livet på nett» Harstad (hjelpelinjen)
Temakveld «Livet på nett» foredrag foresatte Harstad (hjelpelinjen)
Ungdomspanel
Foredrag sykehusskolen «Livet på nett» (hjelpelinjen)
Foredrag Rotary Club Østensjø (hjelpelinjen)
Temadag «Livet på nett» Harstad (hjelpelinjen)
Temakveld «Livet på nett» foredrag foresatte Harstad (hjelpelinjen)
Redd Barnas rettighetsfrokost
Ungdomspanel
Trygg bruk nettverksmøte
Advisory Board-møte
Insafe Training Praha
Forelesning UiO om barns bruk av Internett
Redd barnas barnerettsseminar 2015
Foredrag for lærere Ila skole
Seminar: Comparing Children’s Media Around the World
Sintef-seminar: Facebook venn eller fiende?
Lansering Skolekampanjen «Snakk om spill»
Foredrag Barn og mediebruk Helsedirektoratet
Advisory Board-møte
PEGI-konferanse Roma
Relansering Total kontroll
Kick Off Bruk hue Telenor Arena
Kick Off Bruk hue Trondheim
EdTech-seminar
Foredrag Konfliktrådet Oslo og Akershus
Nettverksmøte Trygg bruk

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16

DAT0

ROLLE
Bidragsyter
Partner
Ansvarlig
Partner
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager
Deltager
Deltager
Ansvarlig
Deltager
Deltager
Partner
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager
Ansvarlig
Partner
Partner
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig

25.11.2015
26.11.2015
09.12.2015 – 10.12.2015
14.12.2015
20.01.2016
25.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
09.02 - 10.02.2016
09.02.2016
17.02.2016
24.02.2016
02.03.2016
10.03.2016
15.03.2016
06.04.2016
07.04.2016
07.04.2016
12.04.2016
20.04.2016 – 21.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
04.05.2016
09.05.2016
12.05.2016
18.05.2016 – 20.05.2016
23.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
15.06.2016
15.06.2016

AKTIVITET
Nordisk samarbeidsmøte Trygg bruk
Safer Internet Forum Luxemburg
Spill Expo – PEGI-stand
Ungdomspanel
Nettvettsfestivalen – Det sunne digitale livet
Temakveld «Livet på nett» frivillige i Kors på halsen
Foredrag minioritetsgruppe Stalsberg skole (hjelpelinjen)
Stormøte Bruk hue
Insafe Training Warsawa
Lansering Småbarn og skjermbruk – en god start
BETT London
Advisory Board-møte
Teknologi og framtidens arbeidsmarked
Foredrag «Livet på nett» Smedstad skole Oslo (hjelpelinjen)
SID 2016
Trygg bruk-prisen
Foredrag «Livet på nett» Rælingen skole (hjelpelinjen)
Bruk hue sesongåpning Lillehammer
Digital Arena/barnehage
Foredrag «Livet på nett» Rælingen skole (hjelpelinjen)
Foredrag «Livet på nett» Fyrstikkalleen skole (hjelpelinjen)
Seminar om digitale krenkelser og mobbing
Ekspertmøte om digital mobbing (hjelpelinjen)
Foredrag «Livet på nett» Fjellstrand skole (hjelpelinjen)
Foredrag «Livet på nett» Melhus (hjelpelinjen)
Insafe Training Kypros
Foredrag «Livet på nett» Skøyen fritidsklubb (hjelpelinjen)
Foredrag om Barn og medier Kunnskapsdepartementet
Nettverksmøte Trygg bruk
Foredrag om Barn og medier Kulturdepertementet
Stormøte i Oslo Rådhus om digital mobbing
Nordic Games 2016 Malmø
Lansering småbarnsveilederen Kautokeino
Lansering Barn og medier 2016
Foredrag om mobbing og nettvett Barne- og likestillingsdepartementet
Foredrag Konfliktrådet m.fl. Sandefjord kommune
Ferdigstilling foreldreveileder (lansering høst 2016)
Ferdigstilling småbarnsundersøkelse i JRC-prosjektet (lansering høst 2016)

ROLLE
Deltager
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Partner
Deltager
Partner
Deltager
Ansvarlig
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Partner
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager/bidragsyter
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Deltager/bidragsyter
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Bidragsyter
Deltager
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
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E
DATE

SOME HIGHLIGHTS,
JANUARY 2015 TO JUNE 2016
DATE
14.01.2015
29.01.2015
10.02.2015
10.02.2015 - 30.06.2015
11.02.2015
11.02.2015
19.02.2015
23.02.2015
25.03.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
26.05.2015
27.05.2015 – 28.05.2015
12.06.2015
25.08.2015
02.09.2015
04.09.2015
15.09.2015
22.09.2015
23.09.2015
24.09.2015
30.09.2015

40

EVENT
Save the Children: Volunteer Conference
Use Your Head Campaign – Seasonal Launch
Safer Internet Day 2015 Let’s create a better Internet together
The Good Digital Relay
Theme Day «Life Online» in Harstad (Helpline)
Theme Night «Life Online», lecture for parents, Harstad (Helpline)
Youth Panel
Lecture, Medical School «Life Online» (Helpline)
Lecture, Rotary Club Østensjø (Helpline)
Theme Day «Life Online» in Harstad (Helpline)
Theme Night «Life Online», lecture for parents, Harstad (Helpline)
Save the Children: Children’s Rights Breakfast
Youth Panel
Safe Use Network Meeting
Advisory Board Meeting
Insafe Training, Prague
Lecture at Oslo University, Children and Internet
Save the Children: Children’s Rights Seminary 2015
Lecture for teachers at Ila School, Oslo (Helpline)
Seminar: Comparing children’s Media around the World, Westminster
SINTEF seminar: Facebook – friend or foe?
School Campaign Launch: Talk About Games
Lecture for The Norwegian Directorate of Health: Children and Media
Advisory Board Meeting
PEGI Conference, Rome
Relaunch, Total Control
Kick Off, Use Your Head Campaign, Telenor Arena Oslo
Kick Off, Use Your Head Campaign, Trondheim
EdTech seminar
Lecture, Mediation Service Oslo and Akershus

SAFER INTERNET CENTRE NORWAY FINAL REPORT 15-16

ROLE
Contributor
Partner
Responsible
Partner
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Participant
Responsible
Responsible
Responsible
Participant
Participant
Participant
Responsible
Participant
Participant
Partner
Responsible
Responsible
Participant
Responsible
Partner
Partner
Participant
Responsible

25.11.2015
26.11.2015
09.12.2015 – 10.12.2015
14.12.2015
20.01.2016 – 23.01.2016
25.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
09.02.2016 – 10.02.2016
09.02.2016
17.02.2016
24.02.2016
02.03.2016
10.03.2016
15.03.2016
06.04.2016
07.04.2016
07.04.2016
12.04.2016
20.04.2016 – 21.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
04.05.2016
09.05.2016
12.05.2016
18.05.2016 – 20.05.2016
23.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
15.06.2016
15.06.2016

EVENT
Safe Use Network Meeting
Nordic Network Meeting
Safer Internet Forum Luxemburg
SpillExpo (gaming) – PEGI stand
Youth Panel
Network Festival – A Healty Digital Life
Theme Night «Life Online», Red Cross Norway volunteers
Lecture for minority group, Stalsberg school (Helpline)
General meeting volunteers, Use Your Head Campaign
Insafe Training Warsaw
Launch, Guideline Young Children and Screen Time
BETT London
Advisory Board meeting
Technology and the future labour market
Lecture «Life Online», Smedstad school, Oslo (Helpline)
SID 2016 Play your part for a better Internet
Safe Use Award 2016 ceremony
Lecture «Life Online» Rælingen School (Helpline)
Use Your Head Campaign – Seasonal Launch, Lillehammer
Digital Arena/preschool
Lecture «Life Online», Rælingen school (Helpline)
Lecture «Life Online», Fyrstikkalleen school (Helpline)
Seminar on Digital abuse and bullying
Expert meeting on Digital bullying (Helpline)
Lecture «Life Online», Fjellstrand school (Helpline)
Lecture «Life Online», Melhus (Helpline)
Insafe Training, Cyprus
Lecture «Life Online», Skøyen youth club (Helpline)
Lecture, Children and Media – Norwegian Ministry of Education and Research
Safe Use Network Meeting
Lecture, Children and Media – Norwegian Ministry of Culture
General meeting in Oslo Town Hall, Digital bullying
Nordic Game 2016 – Malmø, Sweden
Launch, Sami Guideline on Young Children and Screen Time – Kautokeino, Norway
Launch, Children and Media 2016 survey
Lecture on bullying and safe use, Norwegian Ministry of Children and Equality
Lecture, Mediation Service and others, Sandefjord
Completion of parental guide (launch autumn 2016)
Completion of study on young children (launch autumn 2016)

ROLE
Responsible
Participant
Participant
Responsible
Responsible
Participant
Responsible
Responsible
Partner
Participant
Partner
Participant
Responsible
Participant
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Partner
Participant
Responsible
Responsible
Participant/Contributor
Participant
Responsible
Responsible
Participant/Contributor
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Contributor
Participant
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
Responsible
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