Andre nyttige links
“Digital Mobning” af Jette Kofoed fra Aarhus Universitet på Vimeo. Jette har forsket i digital
mobning og er en af de førende forskere på området i Danmark.
https://vimeo.com/58057250
Red Barnet har et særligt fokus på digital mobning på dette link. Her kan du få hjælp til at
finde ud af meget mere om digital mobning. På siden er også et link til sikker chat. Her kan du
få mere viden, råd og vejledning i forbindelse med digital mobning.
https://redbarnet.dk/vores-arbejde/mobning/digital-mobning/
Få gode råd til, hvordan du kan arbejde med digital mobning på denne hjemmeside fra Børns
Vilkår.
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/
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