
 
 
 

Regler for Kavlifondets kommentarfelt 

Kavlifondet setter pris på innspill og engasjement. Vi vil ha god takhøyde for ulike meninger og 
oppfatninger, og legge til rette for at flest mulig skal bidra med egne synspunkt, kunnskap og 
perspektiver i våre kommentarfelt. Vi ønsker oss åpne og gode samtaler, saklige 
meningsutvekslinger og diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger. Alle skal kunne føle seg trygge 
i våre kommentarfelt. 

Legger du igjen en kommentar til innhold som Kavlifondet publiserer, ber vi derfor om at du følger 
våre regler og retningslinjer. Disse gjelder på alle digitale medieplattformer som Kavlifondet 
administrerer hvor det er kommentarfelt.  

Kavlifondet forbeholder seg retten til å slette, skjule og rapportere kommentarer som bryter med 
våre regler.  

● Vi krever at du kommenterer under fullt navn i alle Kavlifondets kommentarfelt. 
● Hatytringer, personhets og trakassering aksepteres ikke.  

Vi ber deg om å unngå:  

● personkarakteristikker, personangrep eller sjikane 
● tendensiøse gjengivelser eller bevisst feiltolkning  
● overdreven bruk og uvesentlig bruk av stygt språk og banning 
● falsk informasjon 
● oppfordringer til eller brudd på norsk lov 
● spamming (kommentarer om, eller lenker til innhold som ikke er relevant for saken 

kommentarfeltet er knyttet til, heri lenking til reklame, sider for kjøp og salg, eller til 
innsamlingsaksjoner) 

● innlegg som identifiserer barn og unge spesielt, men også andre som har behov for særlig 
beskyttelse 

● innlegg som utleverer personopplysninger og privat informasjon om deg selv eller andre 

Ta ansvar 

Du kan bidra til å gjøre kommentarfeltene til et trygt sted for alle. Kavlifondet arbeider for å styrke 
barn og unges psykiske helse, og for å hindre utenforskap og ensomhet. Vi oppfordrer deg til å være 
spesielt oppmerksom på hva du skriver og hvordan du formulerer deg når din kommentar involverer 
barn og unge. Dette gjelder også i omtale av utsatte mennesker og grupper i samfunnet. 

● For flere råd om godt nettvett anbefaler vi Nettvett.no og Redd Barnas nettvettregler.  

Sletting, skjuling og utestengelse  
 
Dersom du bryter våre regler og retningslinjer for kommentering, kan Kavlifondet slette eller skjule 
kommentaren din og/eller utestenge deg fra å kommentere i våre sosiale medier og nettsider. 



 
 
Gjelder for Facebook: Dersom Kavlifondet bruker funksjonen for å skjule din kommentar fra våre 
kommentarfelt, vil kommentaren kun være synlig for deg og dine venner på Facebook. Vær 
oppmerksom på at vi i utgangspunktet ikke modererer slike kommentarer ytterligere. 

Ved gjentatte brudd på reglene vil vi blokkere brukeren og utestenge vedkommende fra eventuelle 
grupper som Kavlifondet administrerer i sosiale medier.  

Husk at selv om vi sletter eller skjuler innlegget ditt, er du selv personlig ansvarlig for hva du 
skriver og du kan straffeforfølges om du bryter norsk lov.  

Ser du andre kommentarer i våre kommentarfelt som du mener bryter med våre retningslinjer, eller 
har du spørsmål knyttet til disse retningslinjene, kontakt oss gjerne på e-post:  

kavlifondet @ kavlifondet.no  

 

 

 


