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2018 har budt på en del aktiviteter i fagudvalget. 

Vi er pt. 10 medlemmer (som også er max) fordelt i hele landet. 

Møderne har primært været afholdt i Odense hos SSP Odense. 

 

I starten af 2018 kom vi med anbefalinger til kommunal digitaliseringsstrategi inden for folkeskolen, 

som har været efterspurgt (ligger på hjemmesiden). Arbejdet blev flot udført af Annie Johanson, 

Rødovre, og Brian Bergmann, Ishøj. Tak for det! 

 

Efterfølgende er det besluttet, at udvide strategien med SSP mini (0 - 6 år) og SSP+ (18 - 25 år). Dette 

arbejdes der på i øjeblikket. 

 

Fagudvalget har i 2018 haft mange forespørgsler om samarbejde, og vi har takket ja til de steder, 

hvor det har givet mening. Det er bl.a.: 

 Skole og forældre omkring oprettelse af Børnenes internetklub. Et materiale som skole og foræl-

dre arbejder videre med efter fælles brainstorming. 

 DKR omkring unges digitale adfærd på nettet. 

 Koppelcom i forbindelse med kurser, hvor fagudvalget er med til evaluere kurset og for at styrke 

indsatsen for at støtte op omkring digitalt krænkede 

 Københavns Professionshøjskole i forbindelse med deres opstart af faget ”Teknologiforståelse” 

herunder ”Digital Dannelse” som forsøgsordning på 46 skoler. 

 Selma ”hate speach”. Et europæisk projekt, der skal klæde unge på til at tale pænere til hinan-

den på nettet. Materiale udvikles til at kunne bruges i bl.a. danske folkeskoler. 

 Center For Digital Pædagogik som led i en undersøgelse om, hvordan tilgange til den digitale 

dannelse er fra forskere og praktikere. 

 

Fagudvalget er glade for at kunne være en aktiv spiller ind i det gode forebyggende arbejde omkring 

unges Digitale Dannelse. 

 

Vi ønsker i 2019, at arbejde videre med de projekter, der er kommet ind. Måske har vi plads til 1 - 2 

yderligere, hvis det rigtige byder sig. 
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