
Rutine: Når nakenbilder/uønskede bilder eller filmer spres på sosiale medier. 
 
Rutinen gjelder for ansatte i Gjesdal kommune, fra mars 2018. 
 
Forebyggende arbeid 

 Alle barne- og ungdomsskoler har jevnlig fokus på nettvett.  

 Informasjonen rettes mot elever og foresatte.  

 Alle foresatte i Gjesdal oppfordres til å abonnere på nyhetsbrev fra barnevakten.no.  
 
Ved uønsket hendelse 

 Når nakenbilder/uønskede bilder eller filmer spres på sosiale medier, er det 
avgjørende å raskt få overblikk over hva som har skjedd og følge opp de involverte.  
 

 Barn og familier som opplever at uønskede bilder/filmer blir spredd skal få god 
oppfølging fra ansatte i Gjesdal kommune. Det er nødvendig at ansatte har 
kompetanse om aktuelle sosiale medier, grupper på nett, utfordringer i 
ungdomsmiljøet, konsekvenser ved spredning av bilder osv. Det gjelder spesielt 
ansatte som veileder foreldre; helsestasjon, familiesenter og barneverntjeneste. 
 

 Ifølge Straffeloven § 311 er all befatning med materiale som seksualiserer barn, som 
å produsere, dele, lagre eller distribuere, straffbart. I straffeloven regnes alle under 18 
år som barn. Det innebærer at noen som deler et intimt bilde av en person under 18 
år, kan bøtelegges eller få en fengselsstraff på inntil tre år.  

 
Slik gjør vi det i Gjesdal:  
 
1. Den ansatte som får kjennskap til saken: 

 Starter arbeidet med å finne ut hva som har skjedd.  

 Dersom det er mulig: ta skjermdump av meldinger/bilder som er delt. 

 Kople på foreldre til den som er utsatt, og avklar hvordan det skal jobbes videre. 

 Rådfør dere med politiet dersom det er fare for å forkludre bevis i en mulig politisak.  

 Informere barn/foresatte om muligheten de har til å politianmelde. Det anbefales at 
foresatte kontakter politiet for å drøfte om saken bør politianmeldes eller ikke.  

 Helsesøster og lærer på skolen er viktige samarbeidspartnere. 

 Avklar hvem som skal informere foresatte til den/de som har spredd bilder. 
 
2. Foreldrenes rolle: 

 Dersom episoden har skjedd på fritiden, er det naturlig at foreldre har hovedansvaret 
når det gjelder videre oppfølging. Den ansatte som har dialogen med foresatte skal 
informere om hvor foreldrene kan få hjelp ved behov f.eks. helsestasjon, 
familiesenter, barneverntjenesten og politiet, samt informasjon om ulike nettsider. 
  

3. Skolens rolle:  

 Skolen må være ryddig på hva de kan gi ut av informasjon til foreldre om andre 
elever jf taushetsplikt. Det kan blant annet gjelde hvem som har videresendt 
nakenbilder/uønskede bilder eller filmer. 

 Vurdere om det skal lages en aktivitetsplan etter paragraf 9a i Opplæringsloven. Selv 
om krenkelsen har skjedd på fritiden, vil det påvirke elevens psykososiale miljø i 
skoletiden. 

 
4. Oppfølging: 

 Ansatte skal ivareta alle involverte på en god måte, både den/de som opplever seg 
krenket og den/de som har krenket. 



 Uansett omstendighetene rundt, er det ikke offerets ansvar at bilder er spredd. Det er 
ulovlig å spre bilder av andre uten samtykke. 

 
5. Tips til foreldre: 

 Ivareta barnet ditt på best mulig måte. 

 Ta skjermdump av meldinger/bilder som er spredd. 

 Rådfør deg med politet – vurder anmeldelse. 

 Se https://slettmeg.no 

 Les mer på aktuelle nettsider 
 

6. Nettsider:  
https://www.barnevakten.no/ 
https://www.barnevakten.no/nar-nakenbilder-spres-pa-nett/ 
https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/nettmobbing/ 
https://www.ung.no/nettvett/2864_Hjelp_Det_er_nakenbilder_av_meg_p%C3%A5_nettet.html 

 
Fra Gjesdal kommunes nettsider:  
Foreldrehverdag  
Ungdomstiden og foreldrerollen   
 
7. For ansatte: Bekymringsbarometer 
Seksuell atferd hos barn kategorisert i normal seksualitet, bekymringsfull seksualitet og, 
svært bekymringsfull seksualitet. 
Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 6-10 år 
Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 11-14 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig for revidering: Oppvekstkoordinator Monica J. Bjerkreim 
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