4 TIPS TIL ONLINE SIKKERHED I BØRNEHØJDE
Online sikkerhed er en lidt mystisk størrelse, der kan være svær at tage stilling til og endnu sværere at hjælpe dit
barn med. En stadig større del af hverdagen – både socialt og i skolen – foregår online, og derfor er det en god ide
at tage snakken med dine børn om, hvad man skal passe på online. F.eks. om hvad man skal passe på, når der skal
shoppes online, og hvad forskellen er på private og offentlige opslag på sociale medier. I denne guide får du et
udgangspunkt for at starte snakken, involvere dit barn og skabe åbenhed og tryghed i forbindelse med dit barns
online-oplevelser.

1. Online shopping - sådan undgår I at blive snydt
Ved dit barn, hvad der skal kigges efter, når der shoppes online? Nettet giver fantastiske muligheder for at finde lige
præcis den komponent, der vil gøre gamer-computeren helt optimal eller en flot jakke, som ikke ligner alle venindernes. Giv dine børn en god online shopping-oplevelse ved at sørge for at få installeret en Safepay-browser, de kan
bruge, når de shopper. Safepay-browseren sørger for at kryptere alle informationer, så f.eks. hackere ikke kan få
adgang til betalingskort og personlige informationer.Se mere om Safepay-browser på chilisecurity.dk
Derudover kan du opfordre dine børn til at tjekke følgende, inden de køber noget online:
• Har webshoppen e-mærke? Hvis ja lever den nemlig op til den gældende danske lov og kontrolleres løbende af
e-mærkets jurister.
• Er priserne realistiske – eller er de måske for gode til at være sande? Så kan det være kopivarer, der er sat til salg.
• Tjek sproget: er der masser af stavefejl og mystiske sætninger? Så er det muligvis en kopi-hjemmeside, som man
skal holde sig fra.
• Prøv at Google webshoppen, inden du handler. Hvad står der f.eks. på diverse anmeldelsessider?
• Er internetforbindelsen sikker? Se efter ”https” og den lille lukkede hængelås først i adressen
• Læs salgs- og leveringsbetingelser og se hvad du siger ja til, inden du køber.
• Brug altid MobilePay eller betalingskort.
• Giv aldrig dit kortnummer ud – og skriv det først, når du er ved at betale.

2. Spil apps – hvordan sikrer du, at de ikke koster penge?
Du har sikkert hørt historierne om forældre, der har fået astronomiske regninger, efter de små poder har spillet
på smartphonen eller iPad’en. Når spillet lige kræver opdateringer, ekstra hjælp og andre sjove ting, kan det være
svært at gennemskue, at noget af det koster ”rigtige” penge. Køb i apps kaldes også ”In-App Purchases” og er faktisk relativt let at sætte en stopper for. Følg de lette guidelines til iPhone og Android herunder og få ro i maven:
iOS - iPhone
• Åbn Indstillinger.
• Vælg Generelt.
• Scroll ned og vælg Begrænsninger.
• Vælg Slå begrænsninger til.
• Indtast PIN-koden to gange.
• Under menupunktet Tilladt indhold slår du Køb i
apps fra.

Android
• Åbn din Google Play-app.
• Vælg Menu.
• Vælg Indstillinger.
• Tryk på Angiv eller skift pinkode.
• Skriv en PIN-kode og tast den ind to gange. Derefter
trykker du OK, og så markerer du boksen Brug en
pinkode til køb.

3. Undgå at dit barns computer bliver holdt gidsel
Ransomware er et af de seneste alvorlige cyber-angreb hackere bruger. Typisk vil dine børn kunne risikere at få
ransomware på samme måde, som man får virus på computeren: ved at klikke på et link, en vedhæftet fil eller ved
at downloade en fil.
Når først ransomware-koden er ”sluppet ind” og installeret på computeren eller smartphonen, bliver enheden låst,
så den enten slet ikke kan åbnes eller så dele af indholdet (f.eks. billederne) ikke kan tilgås. Så følger et krav om
løsepenge fra hackeren – som ofte bare bliver ved med at kræve flere og flere penge uden at give ”nøglen”, der
igen låser enheden op.
For at undgå at dine børn ender i den ulykkelige situation, kan I sammen installere anti-ransomware på alle de
enheder dine børn har. Det vil køre i baggrunden og ændre nogle protokoller i enheden, der gør det sværere at blive
ramt. Det er dog altid en god ide at have en backup af ”uerstattelige” ting som billeder, vigtige dokumenter osv. Se
hvordan du får en bred beskyttelse med en sikkerhedspakke på eniig.dk/fiber

4. Tjek privatlivsindstillinger på de sociale medier
Hjælp dit barn med at tage stilling til, hvad der bør offentlig adgang til på de populære sociale medier. Selv for voksne kan det være svært at gennemskue, hvad alle kan se på f.eks. Facebook, og hvad det kun er vennerne, der kan
se. Sæt dig ned sammen med dit barn og løb privatlivsindstillingerne for Facebook, Instagram, Snapchat og andre
populære sociale medier igennem. På den måde giver du dit barn viden om, at det, man deler, ikke nødvendigvis
er privat – og får samtidig gjort dit barn til en del af processen, så han eller hun føler et større medejerskab. Se
hvordan nedenfor:
Facebooks privatlivsindstillinger
På computeren:
• I den blå menu øverst - klik på den
lille pil længst til højre.
• Vælg Indstillinger i menuen til
venstre.
• Vælg Privatlivsindstillinger
• Rediger dine forskellige indstillinger
her – både hvem der kan tagge dig,
hvem der kan følge dig, hvem der
kan se dine opslag osv.

Snapchats indstillinger
Rediger hvem der kan se dit barns
indhold, tilføje dem som venner mm.:
• Tryk på profilbillede øverst til venstre
• Åbn Indstillinger ved at trykke på
tandhjulknappen øverst til højre
• Scroll ned til menu-punktet Hvem
kan… tryk på og rediger de forskel
lige valgmuligheder.
• For at gemme dit valg, skal du bare
trykke på tilbage-knappen.

Få flere gode råd til redigering af dine Hvad Snapchat-appen har adgang til:
Facebook-indstillinger hos Forbruger- • Under Indstillinger kan du med
rådet Tænk
fordel også scrolle ned og trykke
på Administrér under Yderligere
tjenester-sektionen.
• Tryk på Tilladelser for at se, hvad
Snapchat har adgang til f.eks.
kamera, billeder osv.

Instagrams indstillinger
• Gå ind under profilen
• Tryk på menuen øverst i højre
hjørne
• Vælg Indstillinger
• Scroll ned til Privatlivsindstillinger
og Sikkerhed
• Vælg de menu-punkter, du gerne vil
redigere – f.eks. kommentarindstillinger, hvor du bl.a. kan sætte et
filter på, der skjuler stødende
kommentarer og rette, hvem der
kan skrive kommentarer til de
billeder, dit barn lægger op på sin
profil.
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