Sociale medier – forebyggelsespakke - SSP- Syddjurs Kommune 2018-19

For langt de fleste af vores børn og unge er det en
gentagende hverdags begivenhed at bevæge sig rundt
på de sociale medier. I de fleste tilfælde går det godt
og uproblematisk. Når det er sagt, oplever vi
desværre også det modsatte, at nogen kommer galt
afsted.
Med denne pakke ønsker vi at skabe refleksion over
det digitale liv, samt give viden om sikkerhed og udfordringerne med livet på de sociale medier. De
forskellige oplæg kan bookes uafhængige af hinanden.

O. klasse forældreoplæg
Oplægget indeholder input om de sociale mediers udvikling, børns tilgang til internettet, samt nogle
ideer til udvikling af gode vaner med dit barn.
Varighed: Oplægget varer ca. 30 minutter og er tænkt som en del af et forældremøde.
Oplægsholder: Puk Stender, som til daglig er ansat ved Politiet.
Booking: Der bookes direkte ved oplægsholderen på mail: jeggiverenkop@gmail.com
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.

4. klasse elev - og forældreoplæg ”De sociale medier et uendeligt univers”
Oplægget er dialogbasseret og der vil blive taget udgangspunkt i de medier eleverne bruger. Der vil
være dialog om hvorfor og hvordan eleverne bruger dem. Hvad er godt ved det og hvad er skidt?
Der vil endvidere foregå en styret dialog om, hvordan man begår sig (dannelse) og om sikkerhed.
Undervejs vil der blive givet konkrete instruktioner i sikkerhed f.eks., hvordan beskytter man sig
selv og sin profil.
Varighed: ca. 1,5 time med eleverne i dagtimerne + 1,5 time med forældrene til et forældremøde
samme dag/uge.
Oplægsholder: Puk Stender, som til dagligt er ansat ved Politiet.
Booking: Der bookes direkte ved oplægsholderen på mail: jeggiverenkop@gmail.com
1

Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.

Medie- Ambassadørerne 6. + 7. + 8. klasse elevoplæg om livet på de sociale medier
Oplæg om digital dannelse formidlet af unge til unge
Et tilbud til kommunens 6., 7. og 8. klasser.
Et dialogbaserede oplæg målrettet den enkelte klasse og med temaer, der passer til årgangene.
Oplæggene tager udgangspunkt i etik, lovgivning og det faktum at det har taget flere tusind år for os at
lære, hvordan man opfører sig offline, så vi har endnu meget at lære online.
Desuden er der fokus på medier som Snapchat, Instagram, YouTube, spil og andre relevante medier, der er
oppe i tiden.
Nedslag i temaer til alle årgange






Mobning og udelukkelse af fællesskabet
Grænser
Selviscenesættelse
Billeddeling – ”Do´s and Dont´s”
Sprog – ”Do´s and Dont´s”

Der vil under oplægget være rig mulighed for at få elevernes egne holdninger i spil, og der skal tages stilling
til, hvad der er god opførsel i den virtuelle virkelighed.
Oplægget er udarbejdet af engagerede unge, og det er de unge selv, der afholder oplæggene
Varighed: 2 lektioner
Booking: Ved booking i år 2018 bookes der direkte ved oplægsholderne hos enten Signe B. N. Andersen på
mail: sbna@os.dk eller mobil: 30 28 94 33 eller hos Mai Braae Anthonsen på mail:
maibraaeanthonsen@gmail.com eller mobil: 30 42 87 95.
Det er også muligt at booke gennem ung@syddjurs.dk
BEMÆRK: Det er muligt at booke oplægget fra dags dato, men selve oplæggene afholdes i perioden oktober
og november 2018 samt februar, marts og april 2019
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.
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9. klasse elevoplæg om sikkerhed og konsekvenser for en selv og andre
På årgangsbasis tilbydes 9. klasserne et besøg af en politibetjent og SSP-koordinatoren, hvor der
gives et kort oplæg omkring konsekvenser for en selv og andre ved uheld på de sociale medier,
herunder strafferetslige konsekvenser.
Varighed: ca. 30 min.
Instruktør: Politiassistent Puk Stender og SSP-koordinatoren.
Booking: Oplægget bookes ved at kontakte ung@syddjurs.dk
Pris: Det er gratis for skolerne, da det betales via SSP-aktivitetsbudgettet.

Blot til inspiration - Oplæg for fagpersoner, forældre og elever – gode anbefalinger
Flere skoler har rigtig god erfaring med at benytte Centret for digital pædagogik til oplæg for
fagpersoner, forældre og elever. Se deres udbud og priser direkte på deres hjemmeside
http://cfdp.dk/
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