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HVAD BETYDER DET

’Sparring’, ’Rådgivning’ og ’Oplæg’
 
Kontakt os, og få et tilbud i dag
Vi kan skræddersy et tilbud, der passer 
til netop jeres behov. Kontakt os på 
book@redbarnet.dk, så sammensætter  
vi et tilbud inkl. pris til jer.

Se mere på redbarnet.dk/skole

... at være født ind i og leve i en 
digital verden, og hvad er jeres rolle 
og ansvar som skole? 



Kontakt: book@redbarnet.dk

Se mere på redbarnet.dk/skole

Bliv opdateret på den nyeste viden om børn og unges digitale liv, og hvilken betydning det kan 
have for trivsel og mistrivsel i skolen 
Vi har tre moduler – ’Sparring’, ’Rådgivning’ og ’Oplæg’ – som I frit kan sammensætte og skalere, som I vil. 
Kontakt os på book@redbarnet.dk, så sammensætter vi et tilbud inkl. pris til jer. 

Få sparring og rådgivning om jeres elevers sociale digitale handlekompetencer
Få sparring og rådgivning om, hvordan I kan styrke skolens antimobbestrategi, så den rummer klare retnings-
linjer og procedurer for elevernes brug af sociale medier og digitale medier i skolesammenhæng. Få desuden 
sparring på, hvordan børns digitale liv og fysiske liv er tæt sammenvævet. Vi rådgiver også om konkrete sager. 

Book et oplæg 
Vi tilbyder oplæg om trivsel til elever, fagpersoner, forældre, ledelse, skolebestyrelser og kommuner. 

• Hvad rører sig helt generelt i børne-unge-land på det digitale område?

• Hvad er roller og ansvar for forældre og andre voksne i det digitale børneland?  
Den skærpede underretningspligt

• Er du OK på nettet? Om det sociale liv online for børn med kognitive udfordringer (ADHD og autisme).

• Nøgen på nettet – når børn og unge deler intime billeder. Hvordan forebygger I, og hvad kan I gøre,  
når en elev er blevet delt på nettet?

• Mobning og krænkelser på nettet

• Sociale relationer, etik og grænser på nettet

• Hvad er sammenhængen mellem digital mobning og grooming?


