
 

Nettvett – hjemme og på skolen 

Skolen jobber med nettvett, og FAU ønsker å bidra til at foreldre og 

foresatte hjelper elvene med nettvett så godt de kan. Skolens erfaring 

er at det som skjer på nett i fritiden tas med inn i klasserommet, 

dermed får elevene for mye å tenke på i undervisningsøktene og lærer 

mindre.  

FAU har to råd: 

• Snakk om nettvett hjemme og gjør avtaler med barnet / ungdommen. Se under! 

• Hold foreldremøte så snart det oppstår problemer i klassen. 

 

Det er vanlig at det oppstår problemer med dårlig oppførsel i sosiale medier. Vær raske med å samles til 

foreldremøte når situasjonen oppstår. Der kan man dele erfaringer og bli enige om felles regler. FAU anbefaler 

å snakke om de ulike appene, hvordan elevene bruker dem og hva dere foreldre tenker er god og dårlig 

oppførsel på nett. Gjør gjerne avtaler med læreren slik at han / hun får fullmakt til å inndra mobilen hvis det 

blir nødvendig. De foresattes støtte til læreren er svært viktig. Klassen kan også lage et «mobilhotell» som er 

et trygt sted å legge mobilen mens man er på skolen.  

Noen flere huskeregler: 

• FAUs skolearrangementer er mobilfrie.  

• Mobil i bursdager anbefales ikke (be ungene legge dem bort eller samle dem i en kurv). 

• Lærer ungene hva som kan skrives og avbildes.  

• Lær ungene hvordan man svarer for å dempe konflikter, ikke fyre dem opp. 

• Det som deles på nettet er ikke privat. 

• Være god modell for barna på nett. Være åpen og inkluderende. 

 

 

Hjemme anbefaler vi å prate om oppførsel på nett jevnlig. Vi anbefaler at:  

1. Foresatte har full tilgang til koder og passord til telefon og andre dingser som kan benyttes på nett. 

2. Barna har samme appkonto som foreldre slik at man har oversikt over hva som skjer. 

3. Foresatte har jevnlige holdningsskapende samtaler med ungene; snakk om nettvett hjemme.   

Nettvett er en naturlig del av oppdragelsen. Ungene vet forskjellen på hjem og skole, det er derfor viktig 

at det ikke bare er på skolen at det blir pratet om nettvett. Foreldrene har ansvar for 

nettvettoppdragelsen. Snakk med ungene om konsekvenser -  f.eks. konsekvenser for jobbmuligheter og 

karriere senere om man legger ut bilder eller skriver upassende på nett. Det er viktig å få elevene/ ungene 

til å innse at foreldre har mulighet til å se hva som blir skrevet og sagt. Det gjelder både Viber, Whats App, 

Facebook, Instagram, Twitter, Skype, Youtube, Ask FM, Jodel, MSN med flere. 
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