


En ideell organisasjon 
som gir råd om barn 
og medier



…at barn og unge skal bruke mediene 
på en trygg og bevisst måte

Vår visjon:



Våre målsettinger:

Gi barna det beste: 
Et sunt, utviklende, 
stimulerende, 
engasjerende og positivt 
medietilbud til barn



Våre målsettinger:

Aktive voksne i barnas 
mediehverdag: 
- Oppmuntre og utruste 
foreldre
- Øke voksnes kunnskaper 
om barn og medier



Temakvelder og elevundervisning

• Ca 30 aktive 
foredragsholdere

• Årlig ca 25 000 foreldre
• Årlig ca 25 000 elever i 

grunnskolen



Barns rettigheter

• FNs barnekonvensjon:
– rett til å bruke mediene

• FNs barnekonvensjon:
– rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon

• Norsk kringkastingslov:
– programmer som kan være skadelig skal sendes 

etter kl. 21



Tidene forandrer seg…



1996-08-20 DN Internett er en flopp



Fra passiv konsument…

Foto: stock.xchng/Raven3k

Foto: Flickr.com/FredCavazza





Fra passiv forbruker…

Foto: Flickr.com/FredCavazza

…til aktiv bruker



Hvem skaper nettet?

Mennesket eller maskinen?



Bør foreldre sjekke ungdommers 
aktivitet i sosiale medier?



Årvåkne fremfor overvåkende

• Synliggjøre ansvar
• Avgi tillit
• Opprettholde 

dialogen
• Vær positivt 

interessert



Instagram 13 Snapchat 12+ Kik 17+ Ask.fm 13 

Vine 17+ Perfect 365 12+ Tinder 12+ Hot or not 12+

Whisper 17+ Momio 4+



Sjekke barnets mobil?

”- Dersom foreldre vil sjekke 
mobilen til barnet, 
anbefaler jeg at man gjør 
det sammen med barnet.”

Kjellaug Tønnesen, rådgiver BarneVakten



Barns tillit til foreldre

”Tillit er en tynn tråd å kutte, 
men en lang vei å bygge opp igjen.”

Øystein Samnøen, BarneVakten



Kommunikasjon !!!

Bli kjent med ditt 
digitale barn

- Det er mye bedre at vi 
kjenner ungene så godt at 
vi kan ”lese dem” istedet
for å måtte lese loggen…

Sitat: rådgiver i Barnevakten



Barn har en pussig tendens til å lære mer av hva vi gjør enn hva vi 
sier…



Gi barna trygghet!



Takk for meg!

www.barnevakten.no
knut@rinden.no

http://www.barnevakten.no/
mailto:knut@rinden.no

	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Temakvelder og elevundervisning
	Barns rettigheter
	Tidene forandrer seg…
	1996-08-20 DN Internett er en flopp
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Hvem skaper nettet?
	Bør foreldre sjekke ungdommers aktivitet i sosiale medier?
	Årvåkne fremfor overvåkende
	Lysbildenummer 16
	Sjekke barnets mobil?
	Barns tillit til foreldre
	Kommunikasjon !!!
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22

