
HANDOUT 

 
‘Dear Compy’ er en teenage-rådgivningsbrevkasse med speciale i god adfærd på nettet. Hver måned 
svarer studerende, der er ansvarlige for denne brevkasse, på breve. Du er blevet bedt om at skrive 
denne måneds svar. Din redaktør har leveret to breve, som du kan vælge mellem at besvare. Du skal 
kun vælge et brev at svare på, det er praksis i Compy. Du skal være sympatisk over for brevskriverens 
problem, men du skal også sørge for, at du giver de råd, som han / hun har brug for.

BREV #1

Kære Compy, 
Jeg har haft den samme bedste ven siden børnehaven. Vi har aldrig haft en større konflikt eller 
noget der kunne skille os ad. Men nu har min ven gjort noget, som jeg ikke tror, jeg kan tilgive 
hende. Maria (ikke hendes rigtige navn) gav min e-mail-adgangskode til en gruppe piger i skolen, 
som jeg kalder “smukke mennesker.” De er smukke og populære, men de er også temmelig 
tarvelige. De brugte min e-mail-konto til at sende virkelig klamme beskeder, som så ud som om 
de var fra mig, til alle drenge i skolen. Nu kan jeg ikke engang gå i gangen uden at folk griner af 
mig. Hvad skal jeg gøre?

 • Bedraget

BREV #2

Kære Compy, 
Jeg har brug for dit råd. Jeg har en fantastisk bedste ven, som jeg har kendt for evigt. Hun er sjov 
at hænge ud sammen med, og vi deler altid alt. Jeg skal nu tage et valg. Der er en gruppe rigtig 
populære piger i skolen. De har lovet at lade mig komme ind i deres gruppe, men på en betin-
gelse. Jeg skal give dem Nadias (ikke hendes rigtige navn) e-mail-adgangskode. Jeg ved, at Nadia 
ville være temmelig vred, hvis jeg gjorde det, men jeg er desperat efter at være populær en gang 
i mit liv. Hvad kunne de også overhovedet gøre med hendes e-mail-adgangskode? Jeg vil bare 
bede Nadia om at ændre det, hvis jeg giver dem det. Hjælp venligst!

 • Uafklaret


