NÅR GRÆNSEN ER NÅET
Så langt tilbage du kan huske, har Marie altid haft fire halve rugbrødsmadder med i
skole; en med leverpostej, en med spegepølse og to med rullepølse. Af en eller anden
grund er der ikke andre i klassen, der kan lide rullepølse. Derfor blev der hurtigt
lagt mærke til Maries madder, og hun fik øgenavnet ’Rulle-Marie’. Det er over tre
år siden, hun fik sit øgenavn. I starten grinte hun selv lidt med. Men nu er det vist
ikke så sjovt for Marie mere. Specielt ikke efter at Søren lagde et kondom imellem
rullepølsen og rugbrødet her forleden. Marie nåede at tygge næsten hele maden,
før hun med et forundret blik trak det gennemtyggede kondom ud af munden. Hele
klassen skreg af grin, men Marie græd og løb ud af klassen, som så mange gange før.
En fra klassen optog det hele på mobilen og lagde det på nettet.

HVAD SYNES DU, DER SKAL GØRES?
1. Jeg trøster Marie og fortæller hende, at det ikke var o.k., hvad Søren gjorde.
2. Jeg hjælper Marie med at få slettet alt, hvad der ligger om hende på nettet.
3. Vi undskylder alle over for Marie, fordi vi grinte af situationen.
4. ’Den opfindsomme’.

HVORDAN UNDGÅR VI, AT DET SAMME SKER I VORES KLASSE?
1. Vi snakker sammen i klassen om, hvad der skal til, for atalle har det o.k. i

klassen.
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2. Vi snakker sammen i klassen om, hvordan vi er på nettet, og hvad der er

o.k. at dele på nettet, så alle kan se det.
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det påvirker andre at få øgenavne.
4. ’Den opfindsomme’

HUSK AT SPØRGE:
HVAD KAN LÆRERE, PÆDAGOGER OG FORÆLDRE HJÆLPE MED?
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3. Vi snakker sammen i klassen om, hvordan vi bruger øgenavne, og hvordan

DIALOG OM ’NÅR GRÆNSEN ER NÅET’
Forslag til dialog:
• Spørg altid om lov til at kalde folk noget andet end det, de hedder. Og respektér,
hvis du får et nej.
• Hvornår må man dele film og billeder?
• Hvem må man dele film og billeder med?
• I en situation som denne her er der behov for at få hjælp fra en voksen. Diskutér,
hvorfor det er godt for alle at få hjælp fra en voksen: Det var en voldsom situation,
og det er de voksnes ansvar.
• Kan der være forskellige grænser for og grunde til, at man gerne vil have hjælp fra
en voksen?

Opmærksomhedspunkter:
• Når mobning opstår, skal man gå til de voksne. Det er de voksnes ansvar.
• Man må ikke dele billeder eller film uden andres accept.
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• På www.sikkerchat.dk/sletdet kan man få hjælp til at slette uønskede film
og billeder på nettet.

