Bästa föräldrar!

Internet är en del av vardagen för dagens barn och ungdomar. En hemdator, SoMe och Internet
erbjuder barnen många nya möjligheter - både på gott och ont och därför behöver barnen stöd av
föräldrarna för att kunna ge sig in i den digitala världens äventyr.
Det är föräldrarnas plikt att stöda barnen och att ta ansvar för det som barnen gör.
- När barnet får moped, bör föräldrarna se till att barnet bär hjälm, att det känner trafikreglerna och
följer dem och att barnet förstår sitt eget ansvar när det gäller trafiksäkerheten.
På samma sätt bör föräldrarna ta sitt ansvar när det gäller barnens dator- och
Internetanvändning.
Via guiden ANSVARET ÄR VÅRT kan grundskolans tredjeklassister och deras föräldrar bekanta
sig med aktuella frågor kring Internet- och datoranvändningen. Kampanjen genomförs för första
gången i hela landet som lokal aktivitet inom lionsklubbarna bland grundskoleeleverna under
terminen 2011-2012. I januari 2017 har vi uppdaterad guiden så sätt ner alla tillsammans och kålla
vilka nya saker internet och SoMe erbjuder för ert hela familjen nyförtiden.
Gå noga tillsammans igenom bifogade saker, diskutera och fundera över din familjs Internetanvändning. Svaren kan ni anteckna på baksidan av detta papper.
Det är viktigt att frågorna besvaras tillsammans, för det underlättar diskussionen kring Internet och
en säker användning av nätet.

För mer information och användbara länkar:
www.vastuuonmeidan.fi
www.mediataitoviikko.fi
www.lions.fi

Hälsningar,
De lokala lionsklubbarna

Har vi koll på Internet-användningen?
Med hjälp av följande frågor kan ni fundera över den egna och hela familjens användning av
Internet. Det lönar sig att gå igenom frågorna med hela familjen. En del av frågorna lämpar sig
både för föräldrarna och barnen, medan en del av frågorna är avsedda endast för barnen.
Var använder ni Internet?
Var är datorn eller tablet placerad i hemmet? Är det en bra plats för den?
Vet föräldrarna, vilka webbsidor barnen ”surfar” på?
Vet ungdomarna, vilka webbsidor föräldrar ”surfar” på?
Använder någon WhatsApp eller snapchat i din familj?
Vet föräldrarna hur facebook används och vilka barnens FB-vänner är?

Vilka slags problem kan vara förknippade med dator och Internet?
Har ni inom familjen diskuterat vilka faror Internet kan medföra?
Hur skall man agera om ett barn via Internet ställs inför till exempel en bild eller någon annan
situation, som föräldrarna borde informeras om?
Hur mycket tid spenderar du på din smartphone, dator och internet?
Är detta för lite / lämpligt / för mycket?
Vilka spel spelar du på datorn eller på nätet?
Hur mycket tid åtgår det för detta under en vecka? Är det för litet / lämpligt / för mycket?
Är det något annat som blir lidande p.g.a. att du använder dator och Internet?
Har du bilder eller videoklipp på nätet?
Har du sett eller publicerat bilder, vilka du inte vill visa för dina föräldrar?
Vet du vem som tittar på dina bilder?
Har du stött på mobbning eller andra problem på nätet?
Känner du till någon som blivit mobbad på nätet? På vilket sätt?
Hur kan detta åtgärdas?
Har du träffat nätbekanta?
Hur kan man på ett tryggt sätt träffa nätbekanta?

