Telefon og sociale medier på Helsingør Privatskole
I Helsingør Privatskole bliver telefonerne samlet fra eleverne i undervisningstiden,
derfor anbefaler vi at eleverne i indskolingen ikke medbringer telefonen med i skole.
De sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter, Ask, Snapchat, Instagram og mange
andre fylder rigtig meget i børnenes liv. Selvom det først er tilladt at oprette en profil,
når man er over 13 år, ser vi desværre mange børn have en.
I mange tilfælde bliver de sociale medier brugt som en mulighed for at dele sin egen
og andres glæder og oplevelser. Der er desværre også andre tilfælde, hvor det går i
den triste retning, dette kunne være fra mobning, deling af billeder og tekst uden at
de har kendskab til blandt andet hvad, der er korrekt eller ukorrekt at dele. Dette gør,
at det er utrolig vigtigt at i forældre ved hvad, der foregår, hvordan disse sider
anvendes både i den hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige retning, så i bedre kan
vurdere, hvornår det er vigtigt at træde i karakter.
Det kan man bedst gøre ved at:


Spørge jævnligt ind til hvilke sociale medier dit barn er bruger af, og hvordan
de bruger medierne.



Spørge ind til hvilket sprog der bruges på de forskellige medier, og hvordan dit
barn selv formulerer sig.



Spørge ind til hvordan billeder bruges på de medier, som dit barn bruger og
hvilke billeder dit eget barn lægger ud på nettet.



Tag en snak med jeres børn om, hvilke oplysninger der er gode at dele med
andre, og hvilke oplysninger det er bedst at holde for sig selv (private
oplysninger såsom adresser, telefonnummer, billeder, karakteristiske
efternavne osv.).



Tag en snak med jeres børn om, hvad det betyder, at de er brugere på sociale
medier, hvor brugerne er anonyme.

Hvis der skulle opstå en konflikt på de sociale medier, hvor dit barn er involveret, kan
det ofte være en stor hjælp hvis I tager kontakt til de forældre, hvis barn der er en
konflikt med.
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Her på skolen hjælpes eleverne, hvis der opstår nogle vanskeligheder, men det er
vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på, at en stor del af ansvaret for at finde
løsninger findes i hjemmet.
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