Gode tips og råd om nettvett
Facebook:
Et bilde forsvinner aldri fra nettet når det først har blitt delt. For å sikre at ditt bilde ikke havner på
f.eks. Google så må du sørge for at dine brukerkonti alltid er låst for andre enn vennene dine. Husk at
hver eneste applikasjon må låses. Det holder ikke å bare låse noen, alle må låses slik at kun vennene
dine kan se dette.
Instagram og andre bildedelingsapplikasjoner («apps»):
Ikke del bilder av barna dine eller andres barn uten å snakke med barna dine og foreldrene til andres
barn. Spør først! Barn skal ikke dele bilder av andre barn (eller voksne) uten å ha snakket med sine
foreldre først!
Snapchat:
Bildene du deler bør kunne vises til «hele verden om 20 år». Bildene du tar via Snapchat blir aldri
slettet. De blir liggende på Snapchats server. Det er mulighet for å hacke seg inn på din brukerkonto
og få tilgang til alle bildene dine. Har du lyst til å slette kontoen din og lage en ny? Da går du hit til
Snapchat.com: https://support.snapchat.com/login?next=%2Fdelete-account

Fyll inn og trykk på «sign in». Vent til du får opp en bekreftelse på at din konto er slettet. Nå kan du
eventuelt lage en ny konto (for nå vet du at du må være forsiktig med hva du tar bilder og deler).
Snapchat er morsom og ufarlig for de som er over 13 år.

YouTube:
Husk på å skru på foreldrefilteret. For å få tilgang til et filter så må du ha en brukerkonto på YouTube.
Det er gratis og enkelt:

NB! Fileter virker kun hvis du har lagret endringene dine via din YouTubekonto!

Google:
Bruk googles foreldrefilter: https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=no
Svært god og enkel informasjon og guide til filteret!

NB! Du må være administrator på Pc’en eller nettbrettet for å kunne benytte filtre uten at
noen kan forandre på innstillingene dine. La barnet ditt være «bruker» men du bør være
«administrator».
Aldersgrenser bør holdes!
NB! 13 års grense på: Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder. Husk: VINE og KIK har 17 års grense!
Tinder er en «sjekkeapp» og barn under 18 år bør ikke ha denne appen selv om det er 13 års grense!

Politiets røde knapp:

Denne tipsmåten brukes kun til alvorlige tilfeller (stygg mobbing er et alvorlig tilfelle). Når du kliller
på den «røde knappen» som finnes på mange forskjellige nettsteder kommer du hit:
https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&nm=0&menu=1
Du kan ellers ringe Kripos og spørre etter «rød knapp enhet».

Hvordan får jeg tak i informasjon på spillsidene til barnet mitt?
Gå til «foreldresiden»
Send e-post til administrasjonen (support)
Du må ha ditt barns brukernavn, passer og e-post tilgjengelig.
Hvis du ønsker utlevert logg så husk at du må identifisere deg (personvernloven).

Ønsker du å klage på ditt barns misbruk av betaling via kort eller mobil på siden: Skriv dette i
kommentarfeltet og be om å få refundert det totale beløp på «alle brukerne til barnet mitt». Barnet
ditt har ganske sikkert mer enn en bruker! Hvis det blir spurt om din IP-adresse (adressen til
nettverket ditt) kan du finne IP-adressen her: www.hvaerminip.no
NB! Ovennevnte gjelder spesielt for de norske spillsidene men generelt for alle spillsider. Spillsider
som ender på «.no» følger norsk lov. F.eks. www.moviestarplanet.no. Noen andre spill følger også
norsk lov: F.eks. Minecraft.
Nyttig hjelpeside:
www.sidetmedord.no
Her kan du lage en anonym bruker og sende inn spørsmål om ting som plager deg eller andre i f.eks.
familien. Du får svar fra eksperter innen 24 timer! Du kan også benytte tjenesten til Røde Kors:
www.korspåhalsen.no (hjelp via chatt).
www.slettmeg.no
www.dubestemmer.no
www.brukhue.com
www.medietilsynet.no
www.husfred.no
Ønsker du mer informasjon vil jeg anbefale deg å gå til våre nettsider: www.barnevakten.no
Meld deg inn i Barnevakten og få all ny informasjon via e-post (ukentlig) og blader (4 ganger i året)
samt DVD i velkomstgave! En god investering for både deg og barnet! 399.- pr. år.

Ovennevnte tips er laget av Ann-Kristin Fiskerud, foredragsholder for Barnevakten.
ann-kristin@barnevakten.no
NB! Ta gjerne kontakt med meg via e-postadressen ovenfor. Jeg har taushetsplikt.

