YouTube
Hvordan gjøre YouTube mer barnevennlig
http://barnevakten.no/hvordan-gjoere-youtube-mer-barnevennlig/
Hvordan aktivere sikkert søk for YouTube på mobil og nettbrett
http://www.barnevakten.no/hvordan-aktivere-sikkert-soek-for-youtube-paa-mobil-ognettbrett/
YouTube-generasjonen
http://www.barnevakten.no/youtube-generasjonen/
Prebz og Dennis
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/pc-spill/norske-prebz-og-dennis-er-youtubestjernene-alle-under-18-har-hoert-om/a/23346238/
PewDiePie (Mest populær på YouTube)
https://www.youtube.com/user/PewDiePie
http://www.aftenposten.no/kultur/Pewdiepie-fra-Sverige-er-historisk-pa-Youtube28326b.html
Populært å se andre spille dataspill
http://www.barnevakten.no/populaert-aa-se-andre-spille-dataspill/

Mobil
Hvor gammel bør barna være før de får egen mobil?
http://www.barnevakten.no/hvor-gamle-boer-barna-vaere-foer-de-faar-egen-mobil/
Hvordan aktivere begrenset tilgang på iPad og iPhone
http://www.barnevakten.no/hvordan-aktivere-begrenset-tilgang-paa-ipad-og-iphone/
Med mobilen på hodeputen
http://barnevakten.no/med-mobilen-paa-hodeputen/
Nattlading kan få alvorlige konsekvenser:
http://www.barnevakten.no/nattlading-kan-faa-alvorlige-konsekvenser/
En god natt søvn er viktigere enn du tror
http://www.barnevakten.no/en-god-natts-soevn-er-viktigere-enn-du-tror/

Chatting
Politiet: ”Slik beskytter du barna mot overgripere på nett”
https://www.facebook.com/notes/politiets-nettpatrulje-kripos/kripos-beste-råd-slikbeskytter-du-barna-mot-overgripere-på-nett/1303543926337844

Sosiale medier
Noen sosiale medier det er greit å vite om:
http://barnevakten.no/noen-sosiale-medier-det-er-greit-aa-vite-om/
Sosiale medier styrker vennskapet
http://www.barnevakten.no/-sosiale-medier-styrker-vennskap/

Appen KIK
Advarer mot at KIK brukes av barn
http://www.nrk.no/sorlandet/_-kik-er-pedofiles-drommeportal-pa-sosiale-medier1.12558547
http://www.barnevakten.no/advarer-mot-at-kik-brukes-av-barn/

Appen KIWI Q&A
http://www.barnevakten.no/digital-mobbing-skap-rom-for-tillit/
http://www.dn.no/etterBors/2015/06/17/2204/Medier/frykter-mobbing-med-ny-apphit

Appen ASK
http://www.barnevakten.no/advarer-mot-mobbing-paa-askfm/

Appen Jodel
http://www.dagbladet.no/2015/11/07/nyheter/app/skole/jodel/sande/41837895/

Facebook

Gode råd til deg som har barn på Facebook
http://www.barnevakten.no/13-gode-raad-til-deg-som-har-barn-paa-facebook/

Momio
De yngstes Facebook
http://www.barnevakten.no/ny-farsott-blant-barn-momio-lansert-som-de-yngstesfacebook/

Instagram
En foreldreguid til Instagram:
http://barnevakten.no/en-foreldreguide-til-instagram/
10 gode råd til hvordan bør jeg oppføre meg på instagram
http://www.barnevakten.no/10-gode-raad-hvordan-boer-jeg-oppfoere-meg-paainstagram/
Hvordan har du hatt det på Instagram i dag?
http://www.barnevakten.no/--hvordan-har-du-hatt-det-paa-instagram-i-dag/
Skru av GPS
http://www.tv2.no/a/3866572

Kuddle – barnevennlig Instagram
http://www.barnevakten.no/barnevennlig-bildedeling-med-kuddle/

Snapchat
Nyttig informasjon om Snapchat
http://www.barnevakten.no/nyttig-informasjon-om-snapchat/

Musical.ly
http://www.barnevakten.no/lag-og-del-musikkvideoer-med-musical-ly/

Bilder på nett
En guide til bildedeling
http://www.barnevakten.no/bildedeling/
Kjøper likes og falske venner
http://www.nrk.no/trondelag/_-er-det-mulig_-1.12175131
Likes er viktigere enn du tror
http://www.barnevakten.no/likes-er-viktigere-enn-du-tror/
Statusoppdateringer gjør at man går glipp av livet
http://www.barnevakten.no/statusoppdateringer-gjoer-at-man-gaar-glipp-av-livet/
Bidra til å gi barn et godt selvbilde
http://www.barnevakten.no/bidra-til-aa-gi-barn-et-godt-selvbilde/
Vent litt før du knipser
http://www.barnevakten.no/vent-litt-foer-du-knipser/
Tenk deg om før du deler bilder av barn
http://www.barnevakten.no/tenk-deg-om-foer-du-deler-bilder-av-barn/
Helt normalt å rangere ”de ti peneste”
http://www.barnevakten.no/-helt-normalt-aa-rangere-de-ti-peneste/
Lær ungdommen å sette egne grenser for bildedeling
http://www.barnevakten.no/laer-ungdommen-aa-sette-egne-grenser-for-bildedeling/
En av ti ungdommer deler intimbilder på sosiale medier
http://barnevakten.no/en-av-ti-ungdommer-deler-intimbilder-paa-sosiale-medier/
Kripos: tenk deg om, nakenbilder varer evig
https://www.facebook.com/notes/politiets-nettpatrulje-kripos/tenk-deg-omnakenbilder-varer-evig/1309271702431733
Når nakenbilder spres på nett
http://www.barnevakten.no/naar-nakenbilder-spres-paa-nett/

Nettflix
Hvordan gjøre Nettflix barnevennlig
http://www.barnevakten.no/hvordan-gjoere-netflix-barnevennlig/

Passord
Øk sikkerheten med gode passord
http://www.barnevakten.no/oek-sikkerheten-med-gode-passord/

Digital mobbing
Slik går du frem om barna blir mobbet på nett
http://www.barnevakten.no/slik-gar-du-frem-om-barna-blir-mobbet-pa-nett/
Råd om digital mobbing
http://www.barnevakten.no/digital-mobbing/
Krenkelser på sosiale medier er straffbart
http://barnevakten.no/krenkelser-paa-sosiale-medier-er-straffbart/
Foreldre må tørre å snakke med barna om digital mobbing
http://www.barnevakten.no/foreldre-maa-toerre-aa-snakke-med-barna-om-digitalmobbing/
Innblikk
http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/Læringsmiljøsenteret/Pdf/Om%20sentere
t/Innblikk_PDF.pdf

Spill
Pokémon Go
http://www.barnevakten.no/pokemon-go/
Ikke la unger spille dette - GTA
http://www.barnevakten.no/--ikke-la-unger-spille-dette/
Destiny
http://www.barnevakten.no/destiny-the-taken-king/
Foreldre lar barna spille 18-års spill
http://www.barnevakten.no/lar-barna-spille-18-ars-spill/
Call of Duty: Black Ops III
http://www.barnevakten.no/call-of-duty-black-ops-iii/
Massedrap i nytt dataspill
http://barnevakten.no/massedrap-i-nytt-dataspill/
Minecraft
http://www.barnevakten.no/minecraft/

Clash of Clans
http://www.barnevakten.no/clash-of-clans/
FIFA
http://www.barnevakten.no/fifa-15/
MovieStarPlanet
http://www.barnevakten.no/moviestarplanets-sikkerhetsrutiner-stoppet-overgriper/
The Crew
http://www.barnevakten.no/the-crew/
Battlefield: Hardline
http://www.barnevakten.no/battlefield-hardline/
Dette bør du vite om zombispilet DayZ
http://www.barnevakten.no/dayz-en-postapokalyptisk-zombieverden/
Ingress - mobilspillet som får deg opp av sofaen
http://www.barnevakten.no/mobilspillet-som-faar-deg-opp-fra-sofaen/
E-sport har funnet sin plass på TV2 sportskanalen
http://www.barnevakten.no/e-sport-har-funnet-sin-plass-paa-tv-2-sportskanalen/
PEGI-merkingen kan hjelpe deg
http://barnevakten.no/article/26
Foreldre respekterer ikke aldersgrensene på spill
http://www.barnevakten.no/foreldre-respekterer-ikke-aldersgrensene-paa-spill/
Spill – mer sosialt enn man tror
http://www.barnevakten.no/spill-mer-sosialt-enn-man-tror/
Derfor vil barn se på andre spille dataspill
http://www.barnevakten.no/derfor-vil-barn-se-paa-andre-spille-dataspill/

Foreldre
Mobillappen
http://www.barnevakten.no/mobil-lappen-gjoer-barna-digitalt-tryggere/
Om Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse 2016
http://www.barnevakten.no/barn-og-medier-2016/
Trygg Bruk undersøkelsen 2016
http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medierundersokelser/2016_barnogmedier.pdf
Foreldre: - Slik kan dere beskytte oss på nett
http://www.barnevakten.no/foreldre-slik-kan-dere-beskytte-oss-pa-nettet/

10 ting foreldre bør vite om internett
http://www.barnevakten.no/10-ting-alle-foreldre-boer-vite-om-internett/
Nakenbilder på nett, dette sier Norsk Lov:
Paragraf 311:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11
Paragraf 266 (eks. viser andre nakenbilder på mobilen):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-9
Stråling
http://www.barnevakten.no/uenighet-om-straalefare/
http://www.barnevakten.no/fortsatt-uvisshet-om-barn-og-mobilstraaling/
Politiets Facebookgruppe
http://www.barnevakten.no/politiets-nettpatrulje-gir-veiledning-om-barnas-nettbruk-iegen-facebook-gruppe/
Er du et godt forbilde for barna?
http://www.barnevakten.no/er-du-et-godt-forbilde-for-barna?/
Sosiale medier det er greit å vite om
http://www.barnevakten.no/noen-sosiale-medier-det-er-greit-aa-vite-om/
Slik ivaretar du barnas personvern på nett:
http://www.barnevakten.no/slik-ivaretar-du-barnas-personvern-pa-nett/
Politiet: Trygge barn på nett – foreldrenes ansvar
https://www.facebook.com/notes/politiets-nettpatrulje-kripos/trygge-barn-på-nettforeldrenes-ansvar/1299239176768319
Foreldrenettverk
https://www.foreldrepulsen.no/art/fp/172015_fp_gs_nb_foreldrenettverk.pdf
Foreldene til 5. trinns elever på Svendstuen skole har laget felles regler for elevene
på trinnet.
http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Regler-er-tema-pa-foreldremoter-i-heleNorge-Slik-har-denne-klassen-lost-det-631409_1.snd
FUG om foreldrenettverk
http://www.fug.no/foreldrenettverk.144726.no.html
Foreldrepraten.no
http://www.foreldrepraten.no
De gode forbildene
http://www.barnevakten.no/de-gode-forbildene/
Barn ønsker foreldre som bryr seg om deres digitale hverdag

http://www.barnevakten.no/barn-oensker-foreldre-som-bryr-seg-om-deres-digitalehverdag/
Foreldre bekymrer seg for barnas digitale liv
http://www.barnevakten.no/foreldre-bekymrer-seg-for-barnas-digitale-liv/
Sats på tillit og åpenhet, ikke snoking
http://www.barnevakten.no/-sats-paa-tillitt-og-aapenhet-ikke-snoking/
Etter samlivsbrudd: ulike regler hos far og mor
http://www.barnevakten.no/etter-samlivsbrudd-ulike-regler-hos-far-og-mor/
Er det greit at foreldre sjekker mobilen?
http://www.barnevakten.no/er-det-greit-at-foreldre-sjekker-mobilen/
Medietilsynest Trygg Bruk undersøkelse 2014
http://www.medietilsynet.no/Trygg-bruk/Nyheter/Her-er-Barn-og-medierundersokelsene-2014/
Barnevakten.no
http://www.barnevakten.no
”Husfred” er en nettside som hjelper skole og foreldre til å snakke om spill, og som
gir tips til hvordan man kan lage en husfreds-avtale.
http://husfred.no
Ikke la skjermen bli en erstatning
http://www.barnevakten.no/ikke-la-skjermen-bli-en-erstatning/

Lærere:
Her er linker til gode råd om barn og medier, spesifikt for lærere.
Redd Barna har laget et metodehefte for lærere til elever fra 1.-4. trinn:
http://www.reddbarna.no/nyheter/laer-barna-nettvett
https://iktsenteret.no (Barnehage og skole, nyttig pedagogisk verktøy og videoer)
http://www.reddbarna.no/undervisningsmateriell
www.delrett.no
http://www.minskole.no/web/portal.nsf/ntr/6290F8D2031C3289C125791E007772C4?
opendocument
http://www.nettvett.no/for-skoler
www.digitaldommekraft.no

www.dubestemmer.no
www.nysgjerrigper.no Nysgjerrigper til lærerne. Her er mye nede til høyre på siden
https://nysgjerrigper.no/Artikler/laererrommet
www.foreldrepraten.no http://www.barnevakten.no/nettvett-nyttig-bok-for-aabevisstgjoere-barna/ http://www.barnevakten.no/tenk-foer-du-deler-aktivitetshefte-fraredd-barna/
http://www.barnevakten.no/matte-app-har-god-effekt/
http://www.moava.org
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/
http://www.barnevakten.no/veileder-om-digital-mobbing/
http://www.barnevakten.no/vaer-smart-ta-gode-valg/

