
 
 

ACTIONCARDS TIL FORÆLDRE VED BILLEDDELING  
 

 

 

 

Actioncard A: 

Billeddeling indenfor samme 
klasse/Årgang/skole 

 

Actioncard B: 

Billeddeling på tværs af skoler i Haderslev 
Kommune 

 

 

Actioncard C: 

Billeddeling som hævnaktion, afpresning 
o.l. 
 

 
Handlingsansvarlig: Forældre 

Procedure: 

1. Søg viden på www.sikreside.dk og forberede 
dig på snakken 

2. Tal om grænser; Hvornår er det ok, og hvornår 
er det ulovligt at dele billeder/videoer? 

3. Lav en klar aftale med dit barn om altid at 
slette ulovlige billeder/videoer som man 
modtager og aldrig videresende det til andre 

4. Tal om konsekvenser: Hvilke regler er der, og 
hvordan kan det skade den der bliver delt? 

5. Forklar dit barn, at man aldrig kan være sikker 
på at, at noget forbliver privat.  

6. Interessér dig for dit barns online-liv ved at 
spørge nysgrrig ind til det og ikke belærende  

 
Handlingsansvarlig: Forældre 

Procedure: 

1. Søg viden på www.sikreside.dk og forberede 
dig på snakken 

2. Bede dit barn om at slette billedet/videoen 
3. Stop spredning:  

a. Hvis muligt kontakte forældrene til dem, 
dit barn har sendt til og sige, at det var en 
fejl, og at de skal slette billedet eller 
videoen med det samme 

b. Opfordre dit barn til at sige aktivt fra og til 
at tale med jer eller en anden fortrolig 
voksen, hvis de får kendskab til deling af 
krænkende materiale  

4. Giv en tilbagemelding til skolen om udfaldet af 
jeres snak 

5. Gennemgå Actioncard A med dit barn 

 
Handlingsansvarlig:  Forældre  

Procedure: 

1. Søg viden på www.sikreside.dk og forberede 
dig på snakken 

2. Være nysgerrig og spørg uddybende ind til 
hele forløbet; før, under og efter delingen af 
billedet/videoen 

3. Kontakt skolen og fortæl åbent om hvad der 
er sket 

4. Afvent tilbagemelding fra skolen om 
udviklingen i sagen  

5. Forsikre dig om at dit barn er tryg ved måden 
sagen er håndteret på 
a. Er dit barn ikke tryg ved håndtering af 

sagen? – kontakt SSP & Forebyggelse 
for råd og vejledning 

b. Overvejer du/I at politianmelde sagen? – 
Kontakt SSP & Forebyggelse for råd og 
vejledning 

6. Gennemgå Actioncard A med dit barn 

Forældre kan kontakte SSP & Forebyggelse for råd og vejledning under hele forløbet: 

E- mail: SSP@haderslev.dk  
 

For yderligere info om emnet - besøg hjemmesiden: www.sikreside. dk 


