Ud over de allerede nævnte sider er her et par videoer, som kan
bruges som inspiration til at skabe dialog omkring brugen af sociale medier.


Sådan får andre adgang til din computer

So Me
ciale

dier

Bliv klogere på de sociale medier

https://www.youtube.com/watch?v=7Hql2JzExSg



4 gode råd til at undgå faldgruber på nettet

https://www.youtube.com/watch?v=Z2fo-9H_4Xs



Læs om grooming, og se videoen midt på siden

https://www.politi.dk/da/borgerservice/
signejtilgrooming/

Hvis du stadig sidder med spørgsmål om, hvordan netop du
kommer videre, eller hvis du er ung og har negative oplevelser
på sociale medier, så er du også altid velkommen til at kontakte
os.

De bedste hilsner

www.unghorsens.dk/ssp

www.unghorsens.dk/ssp

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24, 1. sal
8700 Horsens
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Med denne folder i hånden har du nem og hurtig adgang til at få hjælp eller søge mere viden om bl.a. indstillinger og handlemuligheder.
For at gøre det nemmest for dig, har vi samlet en
række links, videoer og hjemmesider, der forhåbentlig kan gøre dig klogere på netop det du har brug for.
Hvis du vil være fri for at indtaste hele hjemmesideadressen, kan du scanne QR-koden til højre.

Her finder du en guide til, hvordan du laver privatindstillinger på:



Instagram og Musical.ly

https://cfdp.dk/instagram-og-musical-ly
-hjaelp-de-unge-med-deresindstillinger/



Snapchat

https://cyberhus.dk/artikel/snapchatprivatindstillinger
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Rådgivning til børn og unge, der har fået delt private,
grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video. Eller hvis du har haft en anden ubehagelig oplevelse online.

Sikkerchat.dk
Information til både forældre og fagpersoner om bl.a.
mobning, krænkelser, skærmtid, lovgivning og undervisningsmaterialer.

Bornetelefonen.dk
Gratis og anonym rådgivning for børn og unge. De har
både telefonlinje, brevkasse og mulighed for chat.

Cyberhus.dk
Online klubhus for dig, hvor du kan være dig selv (og
anonym) og skrive til en voksen og få rådgivning via
brevkasser og chat, dele dine tanker i ung-til-ung.

Hvis du ønsker mere viden, kan du på nedenstående
hjemmesider læse mere og finde handleguides, hvis
du oplever noget ubehageligt på de sociale medier.

Sletdet.dk
Rådgivning til børn og unge, der har fået delt private,
grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller video. Eller hvis du har haft en anden ubehagelig oplevelse online.

Sikkerchat.dk
Information til både forældre og fagpersoner om bl.a.
mobning, krænkelser, skærmtid, lovgivning og undervisningsmaterialer.

Facebook

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/
video-saadan-goer-du-din-facebookprofil-mere-privat#!/
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