Thisted Kommune

Kære forældre til børn i 6. – 8. klasser i hele Thisted Kommune

Dato: 24. marts 2015

Yderst bekymrende!
Det er kun 1½ måned siden jeg fra SSP- systemet sendte det sidste bekymrings brev af sted til
skoleintra, men udviklingen gør at det er påkrævet at I som forældre igen orienteres.
Reelt er der flere bekymringer!
En ny app ved navn Ask.fm er for tiden den mest udbredte socialmedia- applikation der bruges til
mobning, og efter længere tilløb i udlandet har danske børn fået øjnene op for dens muligheder,
desværre også med voldsomt tag i børnene i vores kommune i alderen 12 – 14/15 år.
Ask-fm beskriver selv anonymiteten på følgende måde:
– ”Du kan vælge at være anonym, hvilket er med til at gøre Ask.fm unik og underholdende. Det betyder, at du kan stille
spørgsmål, som du ellers ville være for flov eller genert til at stille. Man er ofte mere modig og ærlig, når man er anonym,
både når man stiller et spørgsmål anonymt, eller besvarer et spørgsmål, hvor man ikke ved, hvem afsenderen er.”
– Forældre interesserer sig ikke for unges onlive-liv ----- holdning fra ASK.fm!!!!!

Jeg har modtaget flere udskrifter på beskeder, der er blevet skrevet af børn i Thisted kommune; her blot et par
eksempler:
-, hey, hils din lille alkoholiker far og sig at han ligeså godt kan sige farvel til dig, for du burde virkelig skride fra
livet og begå selvmord!!
- Luk dog røven med alt dit fuking pis, og begå selvmord i stedet!!
- Du er så fucking klam man, det er virkelig utroligt, bare cut dit ansigt i stykker, så kan det være at det blev
lidt bedre at kigge på.
En kommunikationsform jeg og formentlig alle andre voksne tager afstand fra! – I dag er det denne app, - i
morgen eller om en uge en anden. Det er helt nødvendigt at børn lærer etiske spilleregler i såvel skole, som af
jer forældre, da denne form for kommunikation kun forringer trivslen for alle og i særdeleshed for sårbare
børn.
Undertegnede opfordrer derfor også alle skoler til at SSP- kontaktlæreren eller klasselærer på de respektive
trin om at tage en alvorlig snak med eleverne om disse mange uheldige mediemuligheder! – og bemærk, vi
har fokus på det i forvejen og foretager konkrete indsatser på 4.-, 6.- og 8. klasser, men åbenbart ikke
tilstrækkeligt!
Der er en lille film, som vil være et godt udgangspunkt for snakken i klassen ud over dette brev,
Nemlig https://www.youtube.com/watch?v=wfEn8LPVLB4&feature=player_embedded
I forbindende med den nye app har billeder af yderst letpåklædte børn også floreret i kommunen blandt
børnene på de sociale medier. I fredags havde jeg lejlighed til se flere af disse. I min verden rene
børnepornobilleder. Billeder af helt nøgne piger til yderst letpåklædte, - og de er at finde på mange børns
telefoner og I-pads eller hvad børnene ellers har til rådighed af digitale medier.
I forbindelse med billeder og nye apps er begrebet falske profiler desværre igen dukket op i stor stil; - Det har
medført at der igennem falske profiler er lagt mange billeder ud af andre børn, som ikke på nogen måde har
givet tilladelse til det. I øvrigt kan INGEN lægge billeder ud af andre uden tilladelse.
Ovennævnte har medført at en familie nu har meldt en sag til politiet i Thisted, da der ligger billeder af
et barn, som vedkommende ikke selv har lagt ud og ikke givet tilladelse til at lægge ud!
I øvrigt kan denne tilladelse kun gives af forældre, hvis barnet er under 18 år.
Jeg er vidende om at politiet ser meget alvorligt på sagen.

Vi skal være opmærksomme på at beskeder og billeder, der er på Facebook og andre ”mediesteder”
ikke kan slettes.
De ligger derude! Rigtigt, det enkelte barn kan slette det på egen telefon m.m., men fjerne billerne fra
Cyper Space er desværre ikke muligt!
Alt i alt en rigtig, rigtig dårlig tendens med voldsomme og for børnene helt uigennemskuelige
konsekvenser.
Vi vil gerne opfordre jer forældre til at I følger op på dette ved at spørge ind til disse omtalte emner
og måske ligefrem i fællesskab med barnet kigge ens barns digitale medier igennem.
I SSP er holdningen klar: I situationer som denne er vi af den opfattelse at forældre er nødt til at
vide, hvad der er på ens barns telefon.
Gruppepres opstår helt automatisk, når disse grænseoverskridende handlinger finder sted,
derfor er det vigtigt at børnene kontakter en voksen, hvis de føler sig presset, utryg eller er
vidende om at der foregår uhensigtsmæssige ting.
Det er ikke at sladre, men derimod at udvise mod!

Skuespiller Peter Mygind siger: ”Det at blive krænket digitalt er som at få buksevand foran hele verden”!
Skulle dette give anledning til spørgsmål kan I kontakte Skoleledelsen, skolens SSP-kontaktperson,
Morten Jensen, mje019@politi.dk eller undertegnede.
På Thisted Kommunes vegne
Lejf Brogaard
SSP og Forebyggelseskonsulent
Mail: lebr@thisted.dk eller tlf. 99172066

SSP
- Gør en forskel!

10 ting du skal vide om Ask.fm
1.

Brugere af Ask.fm skal være minimum 13 år. Sådan er reglerne også på Facebook, men de håndhæves ikke af
hverken tjenesterne, brugerne eller forældrene. Over 40 procent af brugerne er angiveligt under 17 år.

2.

Ask.fm logger spørgsmålene, og hvem der har stillet dem, med mindre man er gæstebruger.

3.

Enhver kan gå ind på Ask.fm, finde en bruger, og skrive et anonymt spørgsmål. Det kalder tjeneste for at være
gæstebruger. Spørgsmål der stilles på den måde, kan Ask.fm ikke finde afsenderen på.

4.

En oprettet bruger kan blokere for anonyme spørgsmål. Det gøres via Indstillinger – Privatindstillinger – Tillad
ikke anonyme spørgsmål – Gem.

5.

Svar på spørgsmål kan med få klik deles på Facebook og Twitter, og dermed hurtigere spredes uden for Ask.fm’s
netværk.

6.

Ask.fm har aktuelt 148 millioner registrerede brugere. Tjenesten er tilgængelig på 49 sprog i 150 lande.

7.

Tjenesten er grundlagt den 16. juni 2010 i Letland af brødrene Ilya Terebin og Mark Terebin. Ask.fm er registret i
Irland. Det betyder, at de arbejder under irsk lovgivning.

9.

Ask.fm minder i sin opbygning om Formspring, som nu hedder Spring.me. I modsætning til Ask.fm har Spring.me
betydeligt flere muligheder for privatlivsindstillinger. Tjenesten har omkring 24 millioner brugere.

10. Ask.fm har et sikkerhedscenter på websiten, og lover at tage vare på brugernes sikkerhed og henvendelser. Om
de håndhæver det er uvist.
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