
 
”Rettigheder på nettet” 

Handlingsplan 2022 
 
Vi har taget afsæt i årets Børnetopmøde, hvor overskriften var ”Rettigheder på nettet”. Børn og unge er vant til at begå sig på nettet. De 
spiller, de chatter og de deler. Rettigheder på nettet handler om adfærd, tryghed, algoritmer og demokratisk dannelse med det mål om at blive 
den gode online-ven.  
Børns rettigheder gælder nemlig også online. Retten til beskyttelse, retten til privatliv og retten til information (BK artikel 13, 16 og 17) 
 

Viden 
Alle elever og voksne på og omkring skolen får kendskab til 
FNs Børnekonvention, og har viden om, hvordan 
konventionens artikler relaterer til skolens miljø og egen 
rolle i skolens hverdag - artikel 42. 

 

Elevinddragelse 
Alle elever har i sit skoleliv muligheder for at deltage i 
skolens udvikling, udtrykke sine meninger og inddrages i 
beslutninger, der direkte har indflydelse på dem. Børns 
holdninger respekteres - artikel 2, 4, 12 og 29. 



 

 

 

 

 
 
 

 

Indskoling, mellemtrin og udskoling 
 

Hvad? Hvem? Hvordan? Hvornår? 
Tema: 
”Rettigheder på nettet” 
 

Rettighedsrådet udarbejder en 
handlingsplan med forslag til indhold 

Handlingsplanen afvikles som en eller flere 
temadage i de enkelte klasser. Dagen 
planlægges i teamet (på et teammøde) evt. 

Mellem uge 8-10 2022 

Læring 
Alle elever får mulighed for jævnligt at lære mere om sine 
egne og hele verdens børns rettigheder og bliver en aktiv 
udøver af disse, både i relation til sig selv og 
klassekammerater og i forhold til børn generelt, nationalt 
som globalt - artikel 4.   

Lederskab 
Ledelsen arbejder med en tydelig forankring af 
konventionens principper ud i alle led af skolens 
virksomhed og tildeler Rettighedsrådet direkte indflydelse 
på den løbende implementering af tiltag omkring 
Rettighedsskole - artikel 4. 
 



 for indskoling, mellemtrin og 
udskoling 

med afsæt i inspirationsmateriale fra 
rettighedsrådet (se sidst i dokumentet). 
 

Planen laves  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettighedsrådet  
 
 
 
 
 
 

Drøfte og udarbejde planen på 
rettighedsrådsmøde 
                      + 
Godkendelse af handlingsplan 
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Info på Aula, nudging 
m.m. 

Rettighedsrådet 
 
 
 

Rettighedsrådet orienterer elever og 
medarbejdere om årets tema.  
F.eks. videohilsen samt nudging på skolens 
blå tavler. 
Der nedsættes en visuel gruppe, som laver 
plakater m.m. (Elin, Ella, Noah, Maddy) 
 
 
 

Uge 6+ uge 8 
Vi mødes kl. 12.10 på 
H41 på biblioteket. 
 
 
 

Kampagneuger 
Planen effektueres. 
 

Elever og personale 
 
 

Alle klasser afholder en/flere temadage 
omhandlende ”Rettigheder på nettet” 
(aftales i de enkelte teams). 
 
”Rettigheder på nettet” 
Der tales om ude i klasserne, hvad 
overskriften betyder som start på 
temadagen/temadagene. 
 

Uge 8+9+10 

Opsamling og 
evaluering 

Hver klasse 
 

Hver klasse evaluerer temadagen samme 
dag.  

Slut uge 10 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-Hvad tager I med jer fra dagens aktiviteter 
og samtaler? 
-gode råd/aftaler 
 
-Lav aftaler/gode råd i klassen om tryg og 
hensigtsmæssig adfærd/færden på nettet. 
Send gerne et foto af jeres aftaler eller 
gode råd RR på Aula (MR eller JB). 
 
-Meld i øvrigt gerne tilbage til RR med gode 
idéer, råd eller aktiviteter fra jeres 
temadag(e), som kan være en inspiration 

for os alle      . 
 

(eller når I har 
gennemført jeres 
temadag(e)) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forslag til aktiviteter: 

-Anonym brevkasse med dilemmaer/adfærd om på nettet, som man kan tage op som klasse. 

-I mindre grupper: Tale om erfaringer (gode som dårlige), man har gjort sig på nettet, eller måske selv er kommet til at gøre på nettet. 

-Lave aftaler eller gode råd om adfærd og færden på nettet i klassen. 

Hjemmesider: 

www.wifive.dk 

Hele uv. forløb til indskoling + mellemtrin med bl.a. digitalt kørekort) 

www.sexogsamfund.dk 

http://www.wifive.dk/
http://www.sexogsamfund.dk/


Her findes flere forløb om bl.a. grænser og rettigheder. 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/tema/digital-dannelse 

Her findes mange forløb og film omhandlende digital dannelse og adfærd på nettet til alle klassetrin f.eks. 

Persondata - hva-for-noget? 7.-10. kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/persondata-hva-noget#.Yfjm1-rMI2w 

Nettets vilde veje 9+10 kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/nettets-vildveje#.YfjnHerMI2w 

Digital dannelse 1+2 klasse: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/digital-kommunikation#.YfjnUurMI2w 

Vi holder hackerne ude - 9+10 kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/vi-holder-hackerne-ude#.Yfjnd-rMI2w 

Social Star - 5.-7. kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/social-star#.YfjnnurMI2w 

Er du ok på nettet? 5-9 kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/er-du-ok-paa-nettet#.YfjnyOrMI2w 

Når børn og unge deler billeder på nettet - 7-9 kl.: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/naar-boern-og-unge-deler-intime-billeder-paa-nettet#.Yfjn9OrMI2w 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/tema/digital-dannelse
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/persondata-hva-noget#.Yfjm1-rMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/nettets-vildveje#.YfjnHerMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/digital-kommunikation#.YfjnUurMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/vi-holder-hackerne-ude#.Yfjnd-rMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/social-star#.YfjnnurMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/er-du-ok-paa-nettet#.YfjnyOrMI2w
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/naar-boern-og-unge-deler-intime-billeder-paa-nettet#.Yfjn9OrMI2w


https://www.unicef.dk/2018/01/16/10-gode-raad-fra-boernene-saadan-faerdes-du-paa-nettet/ 

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/indskoling 

https://redbarnet.dk/sletdet/ 

https://redbarnet.dk/skole/sikker-paa-nettet/er-du-ok-paa-nettet/ 

https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/33-boern-unge-og-sociale-medier 
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