FAKTA OM ”BRUK HUE”
– EN SKOLETURNÉ OM DIGITAL MOBBING


Digital mobbing er et problem i Norge. 65 000 barn og unge mellom 9 og 16 år sier de opplever å bli
mobbet på nett (Medietilsynet, 2014). Denne problemstillingen ønsket Bruk Hue-partnerne å ta tak i da
de i 2009 utviklet kampanjen.



Bruk Hue er drevet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten. Det er en
dialogbasert skoleturné som legger vekt på deltakelse fra både foreldre og elever.



Turneen gir konkrete råd om hvordan både barn og foreldre kan bekjempe digital mobbing og andre
utfordringer på sosiale medier og Internett. Målet er å gjøre både barn, ungdom, foreldre og lærere mer
bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mobbesituasjoner, hva man bør unngå og hvilke
psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing kan få.



Siden oppstarten høsten 2009 og frem til nå har turneen besøkt over 700 ungdomsskoler, mer enn
200.000 elever og omlag 40.000 foresatte. Det blir gjennomført samling for ungdomsskoleelevene/6. og
7. trinn på dagtid og en samling for foreldrene på kvelden.

En effektmåling som er gjennomført etter Bruk Hue-turneen, viser at holdningskampanjen har hatt en
svært positiv effekt:





7 av 10 barn og unge forteller at de står bedre rustet til å håndtere digital mobbing etter at Bruk Hue har
vært på besøk
9 av 10 foreldre sier de lærte noe de ikke visste fra før
3 av 4 elever spør nå om lov før de legger ut bilder av andre.
Dobbelt så mange foreldre tar opp problematikken om digital mobbing med barna hjemme etter å ha
opplevd Bruk Hue-foredraget.

”Bruk Hue”-turneen berører følgende temaer:




Mobbing (mobil og Internett)
Sikkerhet (mobil og Internett)
Hva vi selv kan gjøre (ungdom, foreldre, skole)

Program for elevene – 45 minutters samling:










Introduksjon
Film 1: Hendelsen - ”En film blir tatt…”
Dialog med elevene om hendelsen
Film 2: Spredning av filmen
Dialog med elevene om spredningen
Film 3: Konsekvenser
Dialog med elevene om konsekvenser ved digital mobbing
Den digitale hverdagen, muligheter og utfordringer
Oppsummering

Program for foreldre/foresatte på kvelden – 90 minutters samling:











Introduksjon
Film 1, Hendelsen - ”En film blir tatt…”
Dialog med foreldrene om hendelsen
Film 2: Spredning av filmen
Dialog med foreldrene om spredningen
Film 3: Konsekvensene
Dialog med foreldrene om konsekvenser ved digital mobbing
Den digitale hverdagen, muligheter og utfordringer
Fakta og råd: Hva, hvem, hvorfor og hvordan?
Tips og råd - Hva kan du som foreldre gjøre i kampen mot digital mobbing?

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, VENNLIGST KONTAKT:





Ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb, telefon: +4790209832
Koordinator i Kors på halsen, Anette Børresen, telefon: +47 41411447
Rådgiver i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, telefon: +47 47474345
Prosjektleder for Trygg Bruk-prosjektet Barbro Hardersen i Medietilsynet, mobil: +47 97016044



Se også www.brukhue.com.

