
 

Nyttige lenker fra Barnevakten 
www.barnevakten.no 

 

Barnevaktens infohefte for foreldre «Gode råd og nyttige verktøy», fakta, råd, samtaleinnspill og 
ressurser: https://www.barnevakten.no/content/uploads/2016/01/Barnevakten_Infohefte_2019.pdf  

Smarte innstillinger for å sikre barnas digitale dingser, - 
samlesak: https://www.barnevakten.no/smarte-innstillinger/   

Alt du trenger vite om YouTube inkludert YouTubeKids og div smarte innstillinger: 
https://www.barnevakten.no/youtube/  
                                                                                                                                                                 
Tips til dataspill som passer for hele familien: https://www.barnevakten.no/dataspill-for-hele-familien/   

Medietilsynet sin side – Snakkomspill.no : https://www.medietilsynet.no/snakkomspill   

Veiledning når barna har brukt penger på spill : https://www.barnevakten.no/har-barnet-ditt-tomt-
bankkortet-i-app-eller-spill-dette-kan-du-gjore/   

Blå Kors sin dokumentar om barn og gaming på NRK 
Skole : https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=gaming%3A+uten+grenser   

Barnevakten sin søkemotor for anmeldelser av apper, spill og filmer: 
https://www.barnevakten.no/anmeldelser/  

Fransk dokumentar, 2018: "Det digitale dopet": https://tv.nrk.no/program/KOID26009018 

Nettflix: "Det sosiale dilemmaet", 2020: https://www.netflix.com/no/title/81254224 

Oversikt over Barnevaktens kommende temawebinarer tilgjengelig for alle 
foreldre:  https://www.barnevakten.no/webinar/  

Velkommen å følge Barnevakten på Facebook: https://www.facebook.com/barnevakten.no  

Medietilsynets undersøkelser, foreldre og barn 2020: https://medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-
medier-undersokelsen/ 

Barnevaktens undersøkelse «Skjermet barndom?» 2020: 
https://www.barnevakten.no/content/uploads/2020/02/Skjermet-barndom-RAPPORT.pdf  

Medlemskap med fordeler i Barnevakten: https://www.barnevakten.no/medlemskap/ 

40 apper barna kan lære av, testet og utvalgt av Barnevaktens spillekspert: 
https://www.barnevakten.no/apper-for-elever/ 

Spill som er fine å spille sammen med familien: https://www.barnevakten.no/de-familievennlige-
spillene/ 

De beste familiefilmene på Disney+ : https://www.barnevakten.no/de-beste-familiefilmene-pa-disney/ 

Gode familiefilmer på Netflix: https://www.barnevakten.no/familiefilmer-pa-netflix/ 

Gode familiefilmer på Viaplay: https://www.barnevakten.no/gode-familiefilmer-pa-viaplay/ 

Lær de yngste nettvett med Medietilsynets nettvettspill: https://www.barnevakten.no/stjernekolonien/ 

Samleside for lærere og foreldre som søker ressurser og undervisningsopplegg om nettvett for barn 
og unge, men også for foreldre feks til foreldremøter: https://www.barnevakten.no/skole/laerings-
ressurser/  

Hvordan snakke med barn om porno: Fra ReddBarna- https://www.reddbarna.no/5-rad-for-a-snakke-
med-barn-om-porno/  og fra Medietilsynet- https://www.medietilsynet.no/barn-og-
medier/nakenbildepraten-og-pornopraten/   
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