
DU KAN LÆSE MERE
OM PROJEKTET PÅ
TELENOR.DK/DIGITALPÆNT

SKOLEKONKURRENCE
8/1 – 20/3 2018 
Alle 4.-6. klasser i Danmark

Dit barns klasse deltager i en #digitalpænt skole-
konkurrence, som har til formål at forebygge og 

bekæmpe digital mobning. 

Det er Telenor og organisationen 
Skole og Forældre, der står bag 

projektet, som skal medvirke 
til at børn og unge trygt kan 
færdes på de sociale medier.

Konkurrencen går ud på at
klassen laver et skuespil 
over nogle fiktive mobbe-
situationer på de sociale 

medier og gennem en invol-
verende og lærerig proces 

finde frem til deres egen hand-
lingsplan, så alle ved, hvad de skal 

gøre, hvis de oplever digital mobning.

Handlingsplanen skal præsenteres i en video på 
maks 2 min., som vurderes af et dommerpanel 
bestående af repræsentanter fra Telenor, Skole 
og Forældre, Medierådet for Børn og Unge samt 
Sofie Østergaard, kendt fra DR Ultra.

FLOTTE PRÆMIER TIL
DE 3 BEDSTE HANDLINGSPLANER
Førstepræmien overrækkes af Sofie Østergaard og 
er en skolekoncert med den populære sanger og 
YouTuber Albert Dyrlund.

STØT OP OM PROJEKTET OG TAG EN SNAK 
OM DIGITAL MOBNING DERHJEMME
Digital mobning foregår både i og uden for skolen. 
Derfor er det en god idé, hvis I derhjemme også tager 
en snak om emnet fx med disse spørgsmål:

• Hvad er forskellen på at mobbe eller
blive mobbet ansigt til ansigt og digitalt?

• Har du selv oplevet digital mobning,
enten som offer, mobber eller tilskuer?

• Har du nogensinde fortrudt en besked
eller et billede efter at have sendt det?
Hvis ja, hvad gjorde du ved det?

• Hvad kan du gøre, hvis du
bliver mobbet, eller hvis
du oplever, at andre
bliver mobbet?

GODE RÅD TIL 
FORÆLDRE
Medierådet for Børn og 
Unge har lavet 3 sjove og 
lærerige film om, hvordan 
forældre er gode rollemo-
deller på de sociale medier. 
Klik på billedet for at se filmene, 
eller gå ind på:

www.dfi.dk        Børn & Unge
Medierådet for børn og unge        Videncenter        
Guider og materialer        Sociale medier
Forældre som digitale rollemodeller

HER KAN DU FÅ HJÆLP
Hvis du oplever, at der bliver delt informationer,
billeder eller videoer af dig eller dine venner på nettet, 
kan du få rådgivning på SletDet.dk, som hører under 
Red Barnet. Du kan enten skrive til dem eller ringe og 
snakke med en voksen på telefonnummer 29 27 01 01 
tirsdage og torsdage fra 14-16.

https://www.telenor.dk/digitalpænt
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge/Videncenter/Guider-og-materialer/Foraeldre-som-digitale-rollemodeller.aspx
http:// SletDet.dk

