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Mobning på nettet S\u00f8ren Vagn Jacobsen Hent PDFMobning på nettet Et højaktuelt emne som mange
børn kender til. Hvad stiller man op, hvis man bliver mobbet på de sociale medier, som børn i dag har profiler

på allerede i indskolingen? Bogen er en spændende historie om et vigtigt emne. Det er en selvstændig
fortsættelse af To sammenlagte med agurk og Tre sammenlangte med agurk, som begge handler om

konsekvenserne af skolesammenlægninger. Som de øvrige to bøger i serien er den illustreret af Jan Solheim,
hvis streg appellerer til målgruppen. En eller anden har ødelagt Sofies profil på Facebook. Klassens lærer Lisa
vil vide, om det er en fra klassen, der har gjort det? Der er ikke nogen, der melder sig. Freja holder øje med
Emma. Alle de andre ser op på Lisa. Det gør Emma ikke. Hun ser ned på Sofie. Der er kommet ny pige i

klassen, Emma, og samtidig bliver Sofie udsat for mobning på nettet. Er der mon en sammenhæng? Lix: 12
Gul Dingo, 2.-4. klasse
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