
Emne: Det gode onlineliv.

Mål: Målet med aktiviteten er, at du skal tænke over og skrive fem gode råd til dine 
forældre. Det skal være fem ting, som du synes, det er vigtigt at huske, 
så alle i familien har et godt onlineliv.

Materialer: ”Kære forældre”, computer og ”Det er bedst når alle er med” konvolutter .

Bilag: ”Kære forældre”.

Sted: Klasselokalet.

Tid: 15-20 minutter.

Beskrivelse: Aktiviteten starter med at introduktionsfilmen vises. Eleverne er sammen 
parvis, og alle skal bruge en computer. Grupperne er lavet på forhånd. Elever skal nu finde 
Ungdomsskolens hjemmeside og undervisningsmaterialet “Det er bedst når alle er med”, 
hvorefter de går ind på “Det gode onlineliv” og finder øvelsen ”Kære forældre”. 
Herefter åbner de den interaktive pdf-fil ”Kære forældre”.
Eleverne skal nu skrive fem gode råd fra dem til deres forældre. Det skal være fem råd med 
fokus på families onlineliv. De må gerne snakke sammen i grupperne, og læreren må også 
godt hjælpe, men til sidst skal alle have udfyldt ”Kære forældre” individuelt.
Bilaget ”Kære forældre” skal nu afleveres til forældrene. Her kan man enten sende det via 
AULA eller printe bilaget ud og putte det i ”Det er bedst når alle er med” konvolutten 
(vores anbefaling). 
Når alle elever har afleveret bilaget til enten deres mor eller far, evalueres der på klassen. 
Få en snak om forældrenes respons, og om rådene har haft en effekt. 

Til læreren: Dette er en opgave, hvor forældrene skal på banen. Du kan derfor med fordel 
varsle dem om, at de snart får fem gode råd fra deres børn. Før I starter på opgaven, 
kan klassen i plenum snakke om hvilke elementer, der er vigtige for en familiens onlineliv. 
Husk, at der både er et børne- og et voksenperspektiv. Når opgaven er slut og I evaluerer 
på klassen, er det vigtigt at spørge ind til forældrenes reaktion, og om de har taget 
rådene til sig.
Bilaget ”Kære forældre” er en interaktiv pdf-fil. Det betyder, at det er en pdf-fil man kan 
skrive i. Når bilaget er udfyldt, og det skal afleveres til forældrene, er vores råd at gøre det 
personligt. Eleverne bliver stolte, når de afleverer noget til deres forældre, og de får også 
forældrenes umiddelbare reaktion. Overvej, om elementer fra denne aktivitet kan bruges 
i forbindelse med forældremøde eller i anden sammenhæng i forhold til 
skole/hjemsamarbejdet.

Det gode onlineliv
– KÆRE FORÆLDRE
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