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En eller anden har ødelagt Sofies profil på Facebook. Klassens lærer Lisa vil vide, om det er en fra klassen,
der har gjort det? Der er ikke nogen, der melder sig. Freja holder øje med Emma. Alle de andre ser op på Lisa.
Det gør Emma ikke. Hun ser ned på Sofie. Der er kommet ny pige i klassen, og samtidig bliver Sofie udsat for
mobning på nettet. Er der en sammenhæng? Lix: 12
Vi udgiver historier hver dag. Læs artikler, boganmeldelser og stil spørgsmål til Helen Lyng Hansen i
brevkassen Klasserumsberegner – tjek størrelsen på dit klasselokale Klasserumsberegneren kan vise om det
klasselokale, du undervises- eller arbejder i. dk er din sundhedsplejerske på nettet. Digitale og sociale medier
fylder i børn og unges hverdag. Du kan skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat, dele
dine tanker eller bare hænge ud. Dato: 12. Er du ung og søger en penneven på din egen alder så er du
kommet til det rigtige sted, klik ind her på siden og find en ven for livet Hej Fie, Jeg sad og ledte lidt på nettet
efter nogle gode blogs, og jeg læste at din skulle være ret populær og blandt andet handle om at have været
igennem. Målgruppe: Værktøjerne er udviklet til mellemtrinnet, men kan benyttes på flere klassetrin, da
formålet er at understøtte den gode digitale adfærd og. krænkende billeddeling, hævnporno, digital mobning

Red Barnet arbejder for at forebygge og bekæmpe mobning i skoler, sportsklubber og på nettet. Nok er der
dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V peger på nye tider i dansk politik.
Facebook er på kort tid blevet en af de absolut mest populære og mest bruge hjemmesider på nettet. På vores
side kan du finde information om Mobbelands aktiviteter, få hjælp til en mobberamt klasse eller en klasse med
anden mistrivsel. deres diplom fra DGI på at de nu kan kalde sig ungledere, og fremover kan være trænere i
idrætsforeningerne.
Cyberhus er dit klubhus på nettet. NetSundhedsplejerske. 12:12 Ny skoleleder i LOF Skive Ellen Margrethe
Sørensen er ny skoleleder i LOF Skive. Alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Velkommen til
mobbeland. Digitale og sociale medier fylder i børn og unges hverdag. dk er din sundhedsplejerske på nettet.
Alle sex noveller er gratis. Fred på vej efter 65 år med krig: Nordkorea og Sydkorea vil arbejde for
atomvåbenfri region; På banegården i Seoul klappede folk, da topmøde begyndte mellem. Bliv klog på den
seneste viden og forskning om mobning, og hvordan mobning kan stoppes og forebygges.

