
BYGDØY SKOLE – SOSIALE MEDIER OG NETTVETT. 

Det gjelder MITT barn! 

På Bygdøy skole ønsker både lærere og foreldre at barna skal ha en fin skoledag. Læringen i 
skolen påvirkes av elevenes sosiale liv. Det som skjer på skolen er styrt av regler og rutiner og 
påvirker selvfølgelig trivselen til barna. Men det som skjer på fritiden bringes også inn i 
skolehverdagen.  
 
Det er helt vanlig at barn helt ned i 8-9 års alderen har mobil og bruker den flittig på sosiale 
medier. Skolen har en regel om at mobilen skal være slått av og lagt bort i skoletiden. De eldste 
trinnene praktiserer oppbevaring i mobilhotell.  
 
Mobilbruk blant elevene er et gjentagende tema gjennom året, både på skolen og blant 
foreldrene, men å få bukt med de negative sidene ved mobilbruk, og skape fornuftige 
holdninger til elevene er en utfordring. Dette er også et økende samfunnsproblem. 
 
Sosiale medier blir misbrukt, og dette resulterer i mobbing, sjikane og utestengelse. Misbruk 
av sosiale medier foregår på fritiden, men blir tatt med inn i skolehverdagen. Dette går ofte 
ut over miljøet i klassene. Skolen bruker tid på å ordne opp. Denne tiden kunne vært brukt til 
undervisning og læring. 
 
Det er foreldrenes ansvar å løse konflikter som skjer på fritiden! Det er foreldres ansvar å sette 
tydelige grenser og ha nødvendig kontroll.  
 
Lærerne jobber systematisk med nettvett og sosiale medier, men det hjelper lite hvis ikke vi 
som foreldre tar ansvar og kontrollerer mobilbruken til barna. Vi må sørge for at våre barn 
holder seg innenfor gjeldende regler om aldergrenser, og lærer dem hva som er riktig og gal 
bruk av mobil, pc og nettbrett. 
 
Det er foreldrenes ansvar å påse at barn overholder aldersgrenser for bruk av sosiale medier 
og ulike apper. Det viktig at foreldre har innsikt og kontroll med hvordan barna bruker dem. 
 
Det er vi foreldre, sammen med skolen, som setter normer og regler for hva som er riktig og 
galt.  
 
Sammen kan vi hjelpe barna til å skape et godt miljø og unngå mobbing. Nettvettregler er ikke 
tilstrekkelig, men sammen med kontroll av bruken, og tilgjengeligheten til mobil, pc og 
nettbrett, samt være gode forbilder, så kan vi langt på vei lykkes. 
 
Hilsen FAU ved Bygdøy skole 


