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Beskyt dine børn 
med åben 
kommunikation
Fortæl dine børn at de altid kan 
snakke med dig, hvis de oplever 
noget på nettet, der gør dem kede 
af det, dårligt tilpas, eller bange, og 
at du ikke vil skælde dem ud eller 
straffe dem

Vær opmærksom på tegn på 
bekymring. Læg mærke til hvis dit 
barn bliver indelukket, trist, 
hemmelighedsfuldt eller besat af 
aktiviteter på nettet

Brug positiv støtte og opmundring 
til at skabe et godt og tillidsfuldt 
forhold med åben kommunikation

Læg mærke til at hvert barn er 
unikt og kan bruge forskellige 
måder at kommunikere på. Brug 
tid til at afrette dit budskab efter 
barnets behov. Børn med 
indlæringsvanskeligheder skal 
måske have information I et 
enklere format
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COVID -19 Forældretips
Hold børnene udenfor fare på nettet

Børn og unge bruger meget mere tid på nettet. Forbindelsen  via nettet hjælper med til at formindske virkningen af 
COVID-19 og opmuntrer dem til at komme videre med deres liv …. men det medbringer også risiko og fare

Cybermobning af 
kammerater eller 
fremmede

Skab sunde og 
sikre vaner på 
nettet
Involver dine børn I at skabe 
aftaler om sund brug at 
ITudstyr

Skab tidsrum uden brug af 
ITudstyr I hjemmet (når I 
spiser, sover, leger eller laver 
lektier)

Vis børnene hvordan man 
holder personlige 
oplysninger private, og ikke 
deler dem med fremmede – 
nogle mennesker er ikke den 
de lader som som de er!

Mind dine børn om at det, 
det kommer på nettet, bliver 
på nettet (beskeder, photo 
og videoer

Brug tid sammen 
med dit barn eller 
teenager på nettet

Udforsk hjemmesider, 
sociale medier, spil og apps 
sammen

Snak med din teenager om 
hvordan man anmelder 
upassende indhold (se 
nedenstående)

Common Sense Media 
har gode råd om apps, spil 
og underholdning for alle 
aldre. Se også Red Barnet

Teknisk hjælp 
til at beskytte 
børn på nettet
Sæt forældrekontrol op

Åbn for SafeSearch  
I din browser

Indstil datasikkerhed til 
apps og spil

Dæk webcam til når det ikke 
er I brug

Meld vold mod børn på nettet: Andre Resourcer:

Farer på nettet

Voksne kan søge efter børn på 
med seksuelle hensigter på 
sociale medier, gennem spil 
eller gennem 
kommunikationsværktøjer

Skadeligt indhold – vold, 
kvindehad, fremmedhad, 
opfordring til selvmord eller 
selfharm og fejlinformation 
osv

Teenager deler 
personlig information 
og photos eller videoer 
af dem selv med et 
seksuelt indhold
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