Innholdsfilter på nettbrett
Bærumsskolen har aktivert innholdsfilter på nettbrett tilhørende elever. Formålet med filteret er å
begrense tilgang til innhold for voksne. Det vil forekomme at elevene blir utsatt for uønsket innhold
som ikke har blitt fanget opp av filteret. Det er derfor viktig at vi ruster elevene best mulig til å
håndtere situasjoner hvor de blir møtt med innhold som kanskje ikke egner seg for barn. Filteret
fjerner det meste av uønsket innhold, men må suppleres opp av kontinuerlig arbeid med nettvett og
nettdannelse fra både skolen og hjemmet.
Virker filteret andre steder enn på skolen?
Filteret er låst til iPaden. Det er alltid aktivt uansett hvor eleven måtte være koblet til internett.
Hvem styrer filteret?
Filteret er levert av Apple internasjonalt. Det er en del av deres restriksjonspakke som er ment for å
begrense innhold for voksne.
Hvordan virker filteret?
Innhold ved søk og bruk av internett scannes. Basert på et stort sett kriterier vurderes innholdet opp
mot barn som målgruppe. Dette filtrer vekk det groveste innholdet og det meste av innhold som ikke
egner seg for barn. Noe vil slippe igjennom da det kan være i grenseland eller er kamuflert som
uskyldig innhold.
Eksempel på innhold som ikke blir filtrert vekk kan være nyhetsartikler fra nettmedier. Nettmedier
som Aftenposten eller VG publiserer artikler som inneholder eksempelvis nakenhet eller
kriminalsaker. Dette vil ikke stor grad ikke bli filtrert vekk da nettmediene regnes som seriøse og
trygge aktører.
Det vil også oppstå situasjoner hvor innhold som i utgangspunktet er regnet som trygt og nyttig for
barn blir filtrert vekk. Eksempel på dette er NRK Supers videoer som sex og samliv.
Hvor effektivt er filteret?
Filteret fjerner det groveste innholdet og det meste av uønsket innhold ved vanlig søk. I de tilfeller
hvor eleven bevisst ønsker å finne uønsket innhold finnes det alltid veier rundt. Filteret alene er ikke
en garanti for å vaske vekk uønsket innhold. Teknologien hjelper med å fjerne uønsket innhold ved
vanlig bruk, men det må suppleres med proaktiv og reaktiv nettdannelse og kontinuerlig jobbing med
nettvett.
Kan vi som foreldre endre på restriksjonene?
Det lar seg dessverre ikke gjøre. Innstillingene settes sentralt fra og låses ned slik at eleven selv ikke
skal ha mulighet til å endre på innstillingene. Bærum kommune vurderer kontinuerlige bruk av
restriksjoner, filter og andre løsninger for å gi elevene en tryggest mulig netthverdag. Ved sentral
styring av restriksjonene tillater det oss å endre på innstillinger etter hvert som teknologien utvikler
seg og gir nye muligheter. Dette lar seg ikke gjøre hvis innstillingene settes manuelt på det enkelte
nettbrett.

