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Oline har fået en computer, så nu kan de små lære mere om
nettet og computeren sammen med Oline.
I denne folder kan du som forælder få lidt mere viden om
den verden, barnet er på vej ind i. Både Olines verden, men
også den verden på internettet, som ligger lige udenfor
Olines sikre univers.

De fleste computere er i dag forbundet med internettet. Hvis
du vil åbne Olines Ø, er du nødt til at gå på nettet.
Olines univers er et trygt og sikkert sted at bevæge sig og et
godt sted at starte sit online-liv. Her er der ikke adressefelt
eller de mange knapper, som browseren normalt viser. Det
er derfor ikke så nemt for barnet ved en fejl at komme videre
ud på nettet.
Tal med barnet om, hvordan I åbner Oline, og at Oline er et
univers på internettet. Du kan lære dit barn, at alle vinduer
kan lukkes ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne,
hvis man hurtigt vil ud af en side. Det er også en god ide at
lave genveje på skrivebordet til de hjemmesider eller programmer, barnet bruger. Så farer barnet ikke så nemt vild.

Olines computer er en bærbar computer. Men der findes jo
også andre slags computere. Uanset hvilken slags computer
dit barn bruger, så er det altid en god ide at stille den et sted,
hvor du kan følge med i, hvad barnet laver. Det kan være
nemmest med en bærbar computer. Den kan tages med
både på spisebordet, i sofaen og i køkkenet. På den måde
kan I dele barnets oplevelser, og du kan hjælpe barnet med
at blive fortrolig med computeren.
Gør det til en vane at tale om, hvad dit barn laver på computeren. Vis interesse og gør barnet trygt ved at snakke med
dig om livet på nettet. På den måde kan du også komme
med gode råd og hjælpe barnet til en sikker færden på nettet. Det er meget vigtigere end regler for, hvornår og hvor
længe computeren må være tændt.

På Olines Ø lærer børnene, at de kan bevæge sig rundt ved
hjælp af musen. Det kan både ske ved at klikke og ved at
føre musen over figurer og ting på øen.
Oline guider barnet gennem sit univers, og barnet kan
komme tilbage til start ved at klikke på Olines navn i øverste
venstre hjørne. På den måde ligner Olines univers andre
hjemmesider på nettet. De fleste hjemmesider har også et
logo eller lignende i øverste venstre hjørne, hvor brugeren
kan klikke sig tilbage til start. På nettet er der mulighed for at
bladre tilbage til den sidste side, der blev besøgt.
I Olines univers kan dette ske på sider med en pil i det
øverste højre hjørne.

Sammen med Oline kan barnet spille forskellige spil. Nogle
spil kan også spilles sammen med Olines venner. På et
tidspunkt ønsker dit barn måske at spille andre spil end
dem hos Oline. Når du skal til at vælge spil til dit barn, skal
du sørge for at vælge spil, der ikke er for svære. Det er
ikke sjovt at spille, hvis man ikke kan løse opgaverne. Den
aldersmærkning du finder på spil, hænger ikke sammen med
spillets sværhedsgrad.
Aldersmærkningen, som også kaldes PEGI, handler om indholdet. PEGI kikker fx på, hvad det er for en verden, spillet
udspiller sig i. Du kan læse mere om ordningen på www.
pegi.info
For at finde spil, der passer i sværhedsgrad, kan grafikken
i nogle tilfælde give dig et fingerpeg, men som regel er det
bedst at læse omtaler af spillet, fx på nettet inden du køber.

Oline har lagt sin yndlingsmusik på sin computer. Her kan
du og dit barn gå ind og høre musikken. Oline har selv lavet
musikken sammen med sine venner, og derfor kan hun
lægge den på nettet.
Man kan også høre andres musik på computeren. Der findes
mange tjenester på nettet, hvor man kan købe, høre eller
låne digital musik. Men husk, at når man gemmer musik på
sin computer, skal man have lov til det først. Læs mere om
ophavsret på www.infokiosk.dk

Oline har sit eget fotoalbum på nettet. Her kan I se billeder
fra Olines ferie rundt om i verden. Billeder er gode til at
fortælle om fremmede steder, som I fx har besøgt på en
ferie. Billeder er også gode til at fortælle om spændende og
gode oplevelser. Når Oline lægger billeder på nettet, kan
hun dele sine oplevelser med andre.
Normalt er billeder på nettet nemme at kopiere, nemme
at gemme og nemme at sende videre. Oline lægger kun
billeder på nettet, som hun vil se igen. Også om mange år.
I Olines skraldespand ligger de billeder, som Oline ikke vil
have andre skal se.
Når I kikker på Olines feriebilleder, kan I snakke om, hvorfor
nogen billeder er bedre at vise på nettet end andre. I har
sikkert også nogle sjove billeder som I kan grine af, men
som I ikke ønsker andre skal se, fordi I ser fjollede ud.

Sociale netværk på internettet er populære. Ikke mindst
netværk som fx Facebook og Habbo. Oline har selvfølgelig
også et socialt netværk med sine venner, der hedder Olines
vennebog. Her kan Oline fortælle om, hvad hun laver, og
hun kan sende små hilsner til sine venner.
Olines side i vennebogen er hendes profil på nettet. På
samme måde har brugere på fx Habbo og Facebook også
profiler. På Olines side kan du se hendes venner. Du kan
sende beskeder til dem, og du kan se, om der er kommet
nye beskeder til Oline.
Når I besøger Olines vennebog, kan I snakke om, hvilke
hilsner Oline kan sende til sine venner. Her kan man sende
både rare og sjove hilsner. Men det er ikke altid nemt at
vide, hvad den anden tænker, når man ikke kan se hinanden. Snak derfor med dit barn om, at også sjove hilsner kan
misforstås, og at det er vigtigt at være rare ved hinanden på
nettet.

Alle Olines venner er ufarlige tegnede figurer på nettet. Men
senere vil dit barn møde andre mennesker på det store
net. De fleste vil sikkert være nogle, dit barn kender fra sin
hverdag. Men nogle vil måske være netvenner, som kun er
kendt fra nettet.
Næste gang dit barn møder de mange nye muligheder på
nettet er måske hos en ven eller veninde. Det er derfor en
god ide i god tid at snakke om, hvem det er, dit barn møder
på nettet.
På nettet kan man være alle mulige. Man kan kalde sig et
andet navn, vise et billede som ikke er én selv eller fx være
en figur fra et spil. Derfor er det en god ide at snakke med
dit barn om, at en person på nettet kan være en anden i
virkeligheden.

