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Vejledende IT- og mediepolitik, for 
medbragte digitale medier. 

Herunder smart iPhones, tablets, lap tops mv. 

Politiken er vejledende for medbragte medier, da Børnehusene Nivå ikke må administrere privat IT-udstyr. 

Politiken her er altså ikke enslydende med IT-politikken for de af Børnehusene Nivå administrerede medier. 

Formål: ............................................................................................................................................................... 2 

Vis interesse og deltag i dit barns liv på nettet, især de sociale medier ........................................................... 3 

Aldersbegrænsning på sociale medier .......................................................................................................... 3 
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Aldersmærkning og indholdsikoner .................................................................................................................. 4 
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Formål: 
Formålet med denne vejledende it- og mediepolitik er at tydeliggøre og at anskueliggøre, hvilke 

overvejelser Børnehusene Nivås bestyrelse har gjort sig i relation til de hjemmefra medbragte medier, som 

tager med i Børnehusene Nivås institutioner , samt samtidig give forældre gode råd omkring børns brug af 

digitale medier. 

Nettet boomer af gode råd – vi har samlet nogle stykker her, men tag endelig på digitalt eventyr med dit 

barn. Sammen kan I finde de gode råd, og tale om dem. Søg eks. på ”10 gode iPad-råd til dit barn”. 

Udviklingen løber stærkt på dette område, og en it- og mediepolitik må nødvendigvis tilstræbe at følge 

med. Planen er, at denne vejledende IT- og mediepolitik for medbragte digitale medier vil være til debat og 

til løbende justering i forældrebestyrelsen. 

Vi ser det nødvendigt, at vi som bestyrelse har en holdning til brug af medier, og at vi medvirker til at skabe 

nogle rammer, inden for hvilke børnene i Børnehusene Nivå trygt kan udfolde sig. 

Medier spiller en meget stor rolle i mange børn og unges socialiseringsprocesser og udvikling, og de spiller 

en stor rolle som kilde til underholdning. Da de medbragte medier indgår som en integreret del af de større 
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børns og unges hverdag og udvikling,  skal vi som forældre tage et medansvar for det indhold børnene har 

på de medbragte digitale medier, samt at dette indhold også kommer andres børn for øje. 

Vis interesse og deltag i dit barns liv på nettet, især de sociale medier 

Aldersbegrænsning på sociale medier 
Børnehusene Nivå anbefaler, at børn under 13 år ikke får egen profil på diverse sociale medier, dette 

gælder også YouTube. De sociale medier har af hensyn til amerikanske regler lagt forbud mod oprettelse af 

profiler til børn under 13 år grundet reklamer. Anbefalingen er også, at børn venter til denne alder, med at 

oprette sociale profiler på nettet. Har du givet dit barn adgang ved at indtaste ”falsk” alder, beder vi Jer 

respektere ikke at bruge mediet i Børnehusene Nivå. 

Sådan hjælper du barnet på sikker digital kurs 
Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har erfaring og overblik 

over, hvordan man omgås andre. Orienter dig, vis interesse, vær nysgerrig og lær sammen med dit barn. 

1. Vis interesse og involvér dig i dit barns digitale liv på sms og internettet 

Stil spørgsmål til, hvor dit barn færdes på nettet. Tal eksempelvis om, hvor hurtigt eller langsomt man skal 

svare på en sms, hvem man skriver sammen med, og hvad der er OK at chatte om. 

2. Tal åbent om mobilens og internettets positive og negative sider 

Internettet giver adgang til en verden af viden og masser af sjov og leg. Men man kan som barn også støde 

på billeder, film eller beskeder, der er svære at forholde sig til. Lav en aftale om, at dit barn altid kan 

komme til dig, hvis han eller hun oplever noget ubehageligt. 

3. Det er let at misforstå hinanden, når man sender beskeder  

Tal derfor med dit barn om, at man kun skal skrive ting, man også ville sige ansigt til ansigt. Og at det kan 

være en god idé at bruge smileys og emojis for at vise, at en besked er venlig ment. 

4. Nettet efterlader spor 

Gør barnet opmærksom på at digitale spor, i form af eksempelvis billeder eller tekst, kan blive liggende på 

nettet i mange år – også selv om man ikke bryder sig om det. 

5. Vær opmærksom på at dele billeder og videoer 

Lav aftaler om, at barnet aldrig må sende billeder eller videoer af sig selv til fremmede personer. Og at man 

altid skal spørge, før man lægger billeder på nettet af andre. Gør det også klart, at barnet ikke må mødes 

med personer, han eller hun har mødt på nettet, uden at fortælle dig om det først.  

Kender du dit barns venner - også dem på nettet? 
Spørg til dit barns online-venner og oplevelser på nettet, som du ville spørge til 

venner og oplevelser i skolen eller klubben. Det er ok ikke at vide alt om dit 

barns brug af digitale medier, men rigtig godt at følge med. 

Online venner følger barnet døgnet rundt, og kan have ligeså stor indflydelse på 

barnets trivsel som kammerater i skolen og institution.  Spørg ind til dit barns liv 
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på nettet. Vær ven med dit barn online, ikke spion. 

Hav dialog med dit barn, dit barns venner og forældre, samt institution og skole.  

Ansvar og sanktionsmuligheder 
Børnehusene Nivå kan ikke diktere indholdet på privat udstyr, og kan heller ikke nedsætte sanktioner. 

Indholdet på familiens medier er forældrenes ansvar, og vi anbefaler at egne og andres børn ikke udsættes 

for indhold upassende for barnets alder. 

Børnehusene Nivå kan ikke stilles til ansvar for medbragte medier eller disses indhold, ansvaret for 

medbragte mobiler og tablets er et forældreansvar – ikke institutionens. 

Aldersmærkning og indholdsikoner 
Forældrebestyrelsen anbefaler, at børn følger de vejledende aldersbegrænsinger, ”PEGI”, når det gælder 

spil til PC og konsoller (eks. PlayStation og Wii). PEGI har fem forskellige aldersmærker: 3, 7, 12, 16 og 18 

markeret med signalfarverne grøn, gul og rød. I modsætning til PC- og konsolspil, så er apps ikke mærket 

efter PEGI-systemet. I stedet har Apple og Google deres egne aldersvejledninger til hhv iOS og Android, og 

vi anbefaler disse følges. 

Vær opmærksom på, at de spil dit barn spiller, også i institutionen i Nivå, ofte bliver set af andre børn. 

Undlad at have spil med PEGI højere end dit barns alder, og tænk over om barnet omgås andre og måske 

yngre børn.  

Aldersvarende spil med PEGI 

PEGI 3 - Indholdet af spil med dette mærke anses for egnet til alle aldersgrupper. Der 
accepteres nogen vold i komisk sammenhæng (typisk de former for vold der forekommer i 
f.eks. Snurre Snup eller Tom og Jerry). Barnet må ikke associere figurerne på skærmen med 
levende figurer – der må udelukkende være tale om fantasifigurer. Spillet må ikke indeholde 
lyde eller billeder, der kan skræmme mindre børn. Der må ikke forekomme stødende sprog. 
 
PEGI 7 – Spil der normalt mærkes som 3, men som indeholder scener eller lyde der kan virke 
skræmmende, kan betragtes som egnet i denne kategori. 
 

PEGI 12 - Under denne alderskategori hører videospil, der viser vold af en mere livagtig 
karakter mod fantasifigurer og/eller vold af mindre livagtig karakter mod menneskelignende 
figurer eller genkendelige dyr, samt videospil der viser nøgenhed i en noget mere livagtig form. 
Eventuelt stødende sprog accepteres i mild grad, men må ikke indeholde seksuelle kraftudtryk.  
 

PEGI 16 - Denne mærkning anvendes, når gengivelsen af vold (eller seksuel aktivitet) når et 
niveau, som ligner det, de unge oplever i det virkelige liv. Unge i denne aldersgruppe forventes 
at kunne håndtere mere ekstremt, stødende sprog, begreber som brug af tobak og stoffer samt 
gengivelse af kriminelle aktiviteter.  
 

PEGI 18 - Voksenklassificeringen anvendes, når niveauet af vold når et stadie, hvor der afbildes 
grov vold og/eller elementer af specifikke typer vold. Grov vold er næsten umulig at definere, 
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da vurderingen i mange tilfælde er subjektiv, men kan generelt klassificeres som afbildning af vold, som 
fremkalder en følelse af væmmelse hos den, der betragter det.  

Beskrivende indholdsikoner 

Beskrivelser på bagsiden af emballagen angiver hovedårsagerne til, at et spil har fået det pågældende 
aldersmærke. Der er otte beskrivelser: vold, stødende sprog, skræmmende, stoffer, sex, diskrimination, 
gambling og onlinespil med andre. 

 

 

 
Stødende sprog Spillet indeholder stødende sprog  

Diskrimination Spillet indeholder scener eller materiale, som kan virke diskriminerende eller opfordre til 
diskrimination  

Stoffer Spillet refererer til eller viser brugen af stoffer  

Skræmmende Spillet kan virke skræmmende eller angstfremkaldende på mindre børn  

Gambling Spillet opfordrer til eller underviser i pengespil  

Sex Spillet viser nøgenhed og/eller seksuelle handlinger eller henvisninger hertil  

Vold Spillet indeholder voldelige episoder  

Online Spillet kan spilles online 

Sådan opsættes aldersbegrænsninger på iPhone og Android. 
Børnehusene Nivå anbefaler, at forældre opsætter børns medier med aldersbegrænsninger. 

iOS (iPhone, iPad): 

A) Giv dit barn adgang til alderssvarende spil 

Du kan sætte din iPhone eller iPad op, så den kun kan hente og afvikle alderssvarende apps og spil. 

    
- Tryk på indstillinger - Vælg Generelt 
- Vælg Begrænsninger - Slå begrænsninger til 
- Vælg en kode til begrænsninger 
- Vælg Apps under Tilladt indhold 
- Vælg en aldersgrænse 

B) Begræns online-køb. 
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På PC, iPad og iPhone kan du begrænse muligheden for indkøb i apps: 
- Vælg indstillinger -> Generelt -> Begrænsninger 
- Slå Køb i apps fra under Tillad 

C) Familiedeling (iOS 8 eller nyere) 

Som noget nyt i iOS 8 kan en familie på op til seks personer dele spil mv. Familiedeling giver samtidig 
forældre mulighed for at acceptere børnenes køb. 
- Vælg Instillinger  
- Vælg iCloud  
- Vælg Indstil familiedeling 
- Følg vejledningen, hvor du bl.a. også kan oprette Apple-ID til børn under 13 år. 

 

Android (smartphone, tablet:)  

A) Giv dit barn adgang til alderssvarende spil 

Du kan oprette indholdsfiltrering for at kontrollere, hvilke typer af apps der kan downloades på enheden. Sådan 

opretter du indholdsfiltrering: 

 
- Åbn appen Google Play Butik 
- Tryk på Play Butik  
- Vælg Indstillinger 
- Vælg Indholdsfiltrering 
- Vælg de filtre, du vil anvende. 
- Tryk på OK  
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Når du har ændret dine indstillinger, bliver du bedt om at oprette og indtaste en pinkode for at forhindre 
uønskede ændringer i dine filterindstillinger. 

B) Begræns online-køb 

Du kan slå adgangskodebeskyttelse til i appen Google Play Butik for at undgå utilsigtede eller uønskede køb 

på din enhed. 

På nogle enheder er adgangskodebeskyttelse aktiveret som standard. Hvis adgangskodebeskyttelse er 

deaktiveret, kan du aktivere det på følgende måde: 

  

- Åbn appen Google Play Butik 
- Tryk på Play Butik  
- Vælg Indstillinger 
- Vælg Kræv adgangskode for køb 
- Vælg rette indstilling 
- Indtast din adgangskode 

For forældre opsætning til øvrige konsoller og mange andre gode råde, se COMPUTERSPIL FOR BØRN OG 

UNGE - EN FORÆLDREGUIDE eller spilguide.muf.dk.  

 

http://spilguide.muf.dk/
https://www.dropbox.com/s/534zaxjtaglqtrc/2014 handbook DK.pdf?dl=0
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Sådan beskytter du dit barn på nettet 
Forbrugerrådet TÆNK, har samlet en række gode råd om færdsel på Internettet, og hvordan man praktisk 

beskytter børn mod voksent indhold. Http://taenk.dk/gode-raad/saadan-beskytter-du-dit-barn-paa-nettet.  

http://taenk.dk/gode-raad/saadan-beskytter-du-dit-barn-paa-nettet
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Forældrebestyrelsens anbefaling: 
Bestyrelsens anbefaling er, at forældre: 

- husker at medbragte mobiler og tablets, og indhold på disse, er et forældreansvar – ikke 

institutionens. 

- viser interesse for og deltager i deres børns liv på nettet, især de sociale medier. 

- følger aldersvejledningerne på de apps og spil de lader deres børn bruge. 

- holder øje med tidsforbruget. Nettet er sjovt at være på, men undersøgelser viser også en 

sammenhæng mellem overforbrug og ringere koncentrationsevne og sociale- og faglige 

kompetencer. 

- er gode rollemodeller. Nybegyndere kan have svært ved at lære gode netvaner, hvis forældrene 

selv er online konstant, tjekker Facebook under aftensmaden eller lægger billeder op af børnene, 

uden at de er indforstået med det. 

- ikke overvåger deres børn elektronisk, men følger aktivt med i barnets liv på de digitale medier. 

Links og kilder – gode råd og vejledning: 
Herunder er samlet en række links på sider med gode råd og vejledninger. Besøg dem gerne med dit barn. 

Medierådet for Børn og Unge - www.medieraadet.dk 

- Der er så meget forældre ikke forstår - Ny guide introducerer forældre til børnenes online-liv.  

Børns vilkår - https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/gode-rad-mod-digital-mobning  

Multimedieforeningens spilguide - http://angi-nordic.com/muf-spilguide/velkommen/ 

 

Facebook® Værktøjer til forældre og undervisere - https://www.facebook.com/help/441374602560317/ 

Sikker chat - http://www.sikkerchat.dk/ 

Kids and Media – Din guide til børns digitale liv - http://www.kidsandmedia.dk/ 

 

Forbrugerrådet TÆNK 

10 gode iPad-råd til dit barn - http://taenk.dk/gode-raad/10-gode-ipad-raad-til-dit-barn  

Sådan beskytter du dit barn på nettet - http://taenk.dk/gode-raad/saadan-beskytter-du-dit-barn-paa-nettet 

http://issuu.com/detfi/docs/foraeldreguide?e=1006250/30827420
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/gode-rad-mod-digital-mobning
http://www.medieraadet.dk/
https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/gode-rad-mod-digital-mobning
http://angi-nordic.com/muf-spilguide/velkommen/
https://www.facebook.com/help/441374602560317/
http://www.sikkerchat.dk/
http://www.kidsandmedia.dk/
http://taenk.dk/gode-raad/10-gode-ipad-raad-til-dit-barn
http://taenk.dk/gode-raad/saadan-beskytter-du-dit-barn-paa-nettet
https://www.dropbox.com/s/534zaxjtaglqtrc/2014 handbook DK.pdf?dl=0
http://www.kidsandmedia.dk/
http://www.sikkerchat.dk/
http://taenk.dk/gode-raad/saadan-beskytter-du-dit-barn-paa-nettet

