
 

  

 

At reika á netinum er ein natúrligur part-
ur av gerandisdegnum hjá flest øllum, 
bæði børnum og vaksnum. Hetta setur 
krøv um skilagóðan atburð og hvussu tú 
tryggjar títt privatlív. 

Undirvísingartilfarið leggur dent á seks
viðkomandi tættir, ið stuðla upp undir 
fyribyrgjandi gongdina, ið er:

V I T A N  +  H U G B U R Ð U R  =  A T B U R Ð U R 

Ein væl tilrættisløgd undirvísingargongd 
í ymiskum lærugreinum, har næm ing ur-
in fer í dýpdina saman við sínum floks-
feløgum, tryggjar at evnið verður tikið í 
álvara og fær neyðuga viðgerð.
 
Somuleiðis er sera umráðandi, at for-
eldr ini hava ein virknan leiklut. Fyri hvørt 
evni er ein heimasetningur, har for-
eldrini og barnið í felag viðgera ymiskar 
spurningar, ið stinga seg upp í kjalar-
vørrinum av kunningartøknini.
 

Ein slík skipað tilgongd er – saman við 
foreldrafundum og øðrum átøkum í 
SSP – við til at menta okkara børn og 
ungu til at gerast skilagóðir og vanda-
lig ir brúkarar, tá ið tey reika á net in um 
og brúka mongu pallarnir og samskiftis-
hætt irnar har. 

UM AT FERÐAST 
Á NETINUM

Undirvísingartilfar

At ferðast á netinum

1
Ábyrgdarringarnir
Grundspurnin

gur:

Hvørjum hevur tú ábyrgdina 

av á netinum?

2
Picture Perfect
Grundspurningur:

Undirvísingartilfar
At ferðast á netinum

Hvussu kunnu myndir verða 
viðgjørdar á teldu, og hvussu 
kann hetta fáa okkum at hugsa 
um okkara útsjónd?
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Undirvísingartilfar

At ferðast á netinum

3
Trygg loyniorð
Grundspurning

ur:

Hvussu tryggjar eitt 

gott loyniorð tínar 

privatu upplýsingar

Happing á 
netinum

5
Grundspurningur:

Hvat er happing á netinum, og hvussu 
kann slík happing handfarast?

Undirvísingartilfar
At ferðast á netinum

Orð hava vald
Grundspurningur:

Undirvísingartilfar
At ferðast á netinum

Hvat skalt tú gera, tá onkur nýtir ljótan ella óunniligan málburð á internetinum?

4
Undirvísingartilfar
At ferðast á netinum

6At finna javnvág í mínari miðla
nýtslu
Grundspurningur:
Hvat merkir miðlajavnvág fyri meg?

Orð hava vald
Grundspurningur:

Undirvísingartilfar
At ferðast á netinum

Hvat skalt tú gera, tá onkur nýtir ljótan ella óunniligan málburð á internetinum?
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