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BILAG 1.

Portalen tager udgangspunkt i at samle elever, forældre og lærere omkring en fælles 
ressourcedatabase. 

Portalen henvender sig ligeligt til alle tre aktører, så den vil blive inddelt i tre hovedsektioner, 
som man vil kunne tilgå fra én samlet forside. 

ELEVER

FORÆLDRE LÆRERE

FORÆLDRE

Rådgivning

Kurser

Foredrag

Vidensdeling

ELEVER

Præventivt

Reaktivt

Handlingsmønster

”Hvad skal jeg gøre”

”Hvad skal andre gøre”

Case studies

LÆRERE
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Artikler
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Platformen vil indeholde en række artikler med rådgivning til forældre om hvordan de skal 
gribe den digitale verden an. Indholdet vil blive delt ind i følgende kategorier

 Præventive råd
   
  Eksempelvis:
   Hvad kan jeg som forældre gøre for at forebygge, at mit barn bliver digitalt mobbet?
   Hvordan skal jeg tale med mit barn om digital mobning?

 Reaktive råd
  
  Eksempelvis:
   Hvordan kan jeg som forældre gøre for at stoppe digital mobning af mit barn?
   Der er taget et nøgenbillede af mit barn, hvad gør jeg?

 Generelle råd
   
  Eksempelvis:
   Hvad er Sociale Medier, hvordan fungerer Facebook, Instagram, Snapchat?
   Hvornår skal mit barn have sin egen mobiltelefon/ipad?

Artiklerne vil have fokus på at afmystificere og oplyse om børn og unges brug af sociale 
medier – og de potentielle faldgrupper som er forbundet med dem. 

FORÆLDRE
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Sektionen for elever vil tage udgangspunkt i elevernes hverdag og problematikker, og vil 
kunne yde direkte støtte til udsatte elever. Artiklerne vil blive opdelt i følgende kategorier

 Præventive råd
   
  Eksempelvis:
   Hvilket indhold bør jeg dele på sociale medier?
   Hvordan låser jeg for indhold på sociale medier?

 Reaktive råd
  
  Eksempelvis:
   Hvordan kan jeg blokere og anmelde indhold på sociale medier?
   Kan jeg få andre til at holde op med at dele et billede?

 Handlingsmønster
   
  Eksempelvis:
   Hvad skal jeg gøre?
   Hvad skal jeg bedre andre om at gøre?

 Case studies
   
  Eksempelvis:
   Hvad gjorde Mette på 16 efter der blev taget nøgenbilleder af hende?
   Søren på 15 blev aldrig inviteret til noget på Facebook

Artikeldatabasen for eleverne skal tage udgangspunkt i at komme med konkret råd og 
vejledning til elever som føler sig digitalt mobbet. Case studies er vigtige for eleverne så, de 
har tidligere eksempler at spejle sig i og fulde handlingsforløb at tage afsæt i.

ELEVER



Sektionen for lærere vil være lukket for henholdsvis elever og forældre, og vil fokuserer på at 
stille pædagogiske værktøjer til rådighed. Platformen skal også indeholde vidensdeling og 
videreudvikling af de individuelle lærere og skoleledelsens kompetencer. Denne sektion vil 
opdeles i

 Lærer/elev  
 
  Eksempelvis:
   Færdigudviklet opgaver som lærerne kan tage med eleverne
   Værktøjer til at håndtere digital mobning

 Kompetenceudvikling
  
  Eksempelvis:
   Workshops
   Kurser

 Skolen som helhed
   
  Eksempelvis:
   Foredrag
   Damage control

 Vidensdeling

  Eksempelvis:
   Internt forum/blog hvor lærere på tværs af landet kan dele erfaring og råd
   Pædagogiske artikler om digital mobning

Sektionen for lærere er designet til at give lærere og skoleledelse de fornødne kompetencer til 
at håndtere digital mobning. Dette strækker sig fra specifikke tilfælde til mere generelle 
digitale retningslinjer. 
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LÆRERE


