
Retningslinjer fra Solholmen FAU angående bruk av sosiale medier 

FAU har dette skoleåret arbeidet med sosiale medier som tema. Etter flere diskusjoner og samtaler 

med skole og elevråd, og etter et skremmende og informativt foredrag av Jesse Ohene Aboagye, har 

Solholmen FAU utformet fremtidige anbefalinger for skolen og foreldre/foresatte til barn på 

Solholmen skole. 

FAU har også utformet et informasjonsskriv som skal ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside til 

enhver tid. Dette informasjonsskrivet sendes også hjem med elevene. Skrivet ligger også tilgjengelig i 

engelsk utgave på skolens nettside. 

1. Foreldre/foresatte til elever på Solholmen skole skal strebe etter å overholde aldersgrensen for 

bruk av sosiale medier. For de fleste apper er denne aldersgrensen 13 år. 

2. Foreldre/foresatte til elever på Solholmen skole skal samtale om sosiale medier og diskutere hvilke 

regler man vil ha på trinnet på første foreldremøte hvert år. Foreldre kan velge å lage avtaler for bruk 

av sosiale medier på trinnet. 

3. 1.trinn får tilbud om å gjennomføre foredraget til Jesse Ohene Aboagye om misbruk i sosiale 

medier tidlig i skoleåret. Dette blir en introduksjon til skolens posisjon i henhold til sosiale medier. 

Skolen skal strebe etter å avholde et felles foredrag hvert år for foreldre som ennå ikke har fått med 

seg foredraget til Jesse Ohene Aboagye om misbruk i sosiale medier. 

4. FAU oppfordrer til at skolen gjennomfører samtaler med elevene i klasserommet hvert år om 

sosiale medier, aldersgrenser og viktigheten av å overholde disse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Når er det greit å slippe barna til på sosiale medier? 
 
”13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før 

barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne oppretter en profil og dele 
personopplysninger1.” 

Sitat fra dubestemmer.no 
 

FAU ved Solholmen skole ønsker i samarbeid med elevrådet og skolen at elevene skal ha en trygg 
hverdag, også på nett og sosiale medier. Derfor oppfordrer vi alle foreldre og foresatte ved skolen 
om å forholde seg til de aldersgrensene som er satt for bruk av sosiale medier. Elevrådet hadde 
sosiale medier oppe som sak før jul 2020, og der kom det frem at allerede fra 2. trinn introduseres 
flere av elevene for sosiale medier, fra 4. trinn øker omfanget og på 7. trinn bruker de fleste elevene 
sosiale medier. Aldersgrensen på de mest brukte sosiale mediene blant barn og unge, som Snapchat 
og Instagram, er 13 år. Snapchat skriver: «Tjenestene våre er ikke tiltenkt – og vi retter dem ikke mot 
– noen under 13 år.» 

Anbefalt aldersgrense for de mest bruke appene på sosiale medier er 13 år. Det finnes gode 
nettsider i Norge som mediatilsynet.no, barnevakten.no og dubestemmer.no hvor foreldre kan 
undersøke hva de forskjellige appene inneholder, hvilke rettigheter brukere har og hva brukere skal 
gjøre hvis det skjer noe uheldig som misbruk av informasjon, bilder, filmer eller personer. Lenker 
gjøres tilgjengelig i slutten av skrivet samt på skolens nettside, solholmen.no. 

 

Hvorfor er det viktig å vente til fylte 13 år? 
Solholmen skole og FAU har det siste året invitert barnelege Jesse Ohene Aboagye til flere av 
trinnene samt flere samlinger på skolen hvor foreldre, foresatte og ansatte ved skolen har hørt 
foredrag om misbruk av barn i sosiale medier. Eksemplene på misbruk av både yngre og eldre barn 
gjennom apper som f.eks. Snapchat, TikTok og Facebook/Messenger av både voksne og andre barn 
kom overraskende på mange av oss, og viktigheten av å opprettholde aldersgrensene ble veldig 
tydelig. I foredraget kom det frem at barn under aldersgrensen ikke er i stand til å håndtere 
utfordringene de kan møte i sosiale medier. Yngre barn er dessuten i større grad utsatt for misbruk 
fra utenforstående voksne i tillegg til fra andre barn. Misbruket er heller ikke enkelt å oppdage for 
barn eller foresatte før det allerede er skjedd. 

I 2018 kom Personvernforordningen, personvernregler for brukere av blant annet sosiale 
medier. Denne forordningen førte til at appene måtte innføre strengere regler for deling av 
personinformasjon, bilder, filmer og oppretting av personkonto.2 I Norge ble denne grensen satt til 
13 år. Grensen ble ikke bare satt for personvern, men for at selskapene skulle kunne målrette 
innholdet til brukeren. Hvis barnet ditt er under 13 år og har personlig profil på Instagram, 
Facebook/Messenger, Snapchat eller TikTok, må foreldre for noen apper gi samtykke og for andre 
lyve om alderen.3 

 

Full kontroll? 
Det er tilnærmet lik umulig å ha full kontroll over barn med tilgang til sosiale medier.4 Det finnes 
forskjellige overvåkingsapper som kan stoppe barna fra å legge til venner, chatte eller dele 
informasjon. Men, som foreldre fikk vite gjennom foredraget til Jesse Ohene Aboagye, oppdages ikke 
alltid de farlige situasjonene. Det kan selvsagt foregå erting, mobbing og ulovlig deling av bilder og 
film blant de vennene barnet får tillatelse til å ha, men barnet kan tro at han/hun legger til en venn 

 
1 https://www.dubestemmer.no/skal-skal-ikke-veileder-om-sosiale-medier 
2 https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/hva-er-nytt/ 
3 https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/sosiale-medier/#anchor_1082 
4 https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Skolebarn/Barn_og_sosiale_medier/ 



når dette egentlig er en utenforstående. Full overvåking via apper er dermed ingen garanti for 
sikkerhet. 

 

Stort ansvar 
Vi i FAU ved Solholmen skole oppfordrer alle foreldre til å tenke på ansvaret vi har for alle rundt oss 
som blir påvirket av våre valg. Hvis foreldre velger å la barna opprette Snapchat- eller TikTok-konto 
før de er 13 år, vil dette også påvirke vennene til barna. Foreldrenes valg får derfor ringvirkninger for 
andre. Ved å opprette en personkonto på sosiale når barnet er under aldersgrensen, vil dette 
medføre et stort ansvar, ikke bare for sin egen familie. 
 FAU oppfordrer også foreldre/foresatte til å sette seg inn i hvilke spill barna har tilgang til og 
hvilke interaktive funksjoner spillene har. Spill med chattefunksjoner kan føre til at barna kommer i 
kontakt med utenforstående uten å mene det. Selv om ikke det er 13-årsgrense på alle spill på lik 
linje med TikTok og Facebook, er det viktig å koble fra en eventuell chattefunksjon. Vær også klar 
over at denne chattefunksjonen ikke alltid holder seg avslått etter oppdateringer og ut-
/innlogginger.5 

 
Sosiale medier på skolen 
FAU har vært i samtaler med både lærere og ledelse på Solholmen og andre skoler om sosiale medier 
siden vi rettet søkelyset mot temaet tidlig i høst. Spesielt de øvre trinnene av skolen påvirkes av 
sosiale medier, med stor bruk av sosiale medier på fritiden, noe som gjør at lærere må bruke tid på å 
ordne opp i sosiale forhold som erting, mobbing samt deling av bilder og film uten samtykke. På 
Solholmen skole brukes ikke mobiltelefoner i undervisningen, men problemene følger allikevel med 
inn i timen. 

 

Oppfordring 
FAU har i denne oppfordringen fokusert på negative sider ved bruk av sosiale medier av barn som 

ikke er fylt 13 år. Det finnes naturligvis positive sider ved sosiale medier, men når det gjelder barn 

under 13 år, kan de på ingen måte overgå de negative. Det er selvsagt du som foresatt som kjenner 

ditt barn best og kjenner barnets begrensninger og modenhet. Men, det har vært veldig viktig for oss 

i FAU å få frem de negative sidene ved sosiale medier som vi foreldre ikke alltid tenker på. Som Jesse 

Ohene Aboagye forklarte det på foredraget sitt, er det umulig for oss foreldre å ha fullstendig 

kontroll når barnet bruker sosiale medier. Det vi kan gjøre er å ta ansvar. Ikke la barna opprette 

personkonto på sosiale medier før de har fylt 13 år. Følg retningslinjene som er nedsatt av de ulike 

appene og forbered deg ved å lese om sosiale medier og personvern på følgende sider: 

 

Medietilsynet: https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/veiledning-og-undervisning/ 

Barnevakten: https://www.barnevakten.no/alt-om-aldersgrenser/ 

FUG: http://www.fug.no/getfile.php/2578896.1542.vqwtpteupf/Veileder+til+foreldre.pdf   

Du bestemmer: https://www.dubestemmer.no/ 

 

    Solholmen skole FAU 

ved Ingfrid Knudegaard 

 
5 https://www.barnevakten.no/barn-chatter-med-andre-i-spill 
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