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Referat fra møde i Fagudvalg Digital Dannelse mandag d. 2. marts kl 10.00-
15.00, Grønlandsgade 7, 5000 Odense. 
 
kl. 10.00 Velkommen - Dagens program, skyllet ned med kaffe og brød 
 
kl. 10.15 Nyt fra bestyrelsen v. Jesper 
 
Kristian Kilt. Blevet medlem af Digital ansvar. Møder hver 14. dag, hvilket ikke indebæ-
rer, at man SKAL deltage hver gang. Jonas bedes om at udpege de dage, som ville give 
bedst mening for Kristian at deltage. 
 
Go for brug af grafikhjælp fra Viborg til vores materiale om 0 - 6 årsalderen. 50 foldere 
bestilles og i pdf form på nettet. Klar til Årsmødet 
 
kl 10.25   Bordet rundt 
Jonas Ravn: Køn og radikalisering kører på de store nagler. Oplever større tilslutning til 
forældrearrangementerne. Der er en fornemmelse for, at det går meget godt med udbre-
delsen og udbyttet af de digitale oplæg. 
 
Claus, Odense: Mange oplæg på det digitale område, forsøger at være mere opsøgende 
på daginstitutionsområdet. 
Det dannelsesmæssige i forhold til det digitale er udbredt godt, men der er stadigvæk 
unge, som vælger forkert. 
 
Keld, Vejen: Der holdes oplæg ned til 3. årgangs forældre. Ungdomsuddannelserne har 
stadigvæk problemer med det digitale i forhold til x billeddeling. 
 
Louise, Viborg: Der er pt ikke gang i 0 - 6 årsområdet pga. chefudskiftning. Der ønskes 
fra ledergangen, at det er lærere og pædagoger som i langt højere grad skal forberede og 
vedligeholde snakken om det digitale område, i forhold til forældrene og eleverne. 
Målet er, at få forældrene inddraget i det digitale, vha. møder. Forældrene giver stor op-
bakning i samarbejdet. 
 
Jesper, Jammerbugten: Dit liv på nettet er godt indfaset i Nordjylland. Alle skoler i Jam-
merbugt kommune har dit liv på nettet. Kun hvis materialet er vist i skolen vil SSP kom-
me med et oplæg. Alle 6.klasserne har en trivselsdag, hvor SSP er med. Der tales om de 
digitale medier. Krav om at skolen arrangerer et forældremøde, hvor SSP er med. 
Samarbejde med medierådet, fokus på sundhedsplejerskerne. Fokus på 0-6 årsområdet. 
Ex til forældremøder eller lign. 
 
Kristian, Odder: Ny kriminalpræventiv strategi er besluttet. Et af områderne er digital 
dannelse, digital trivsel og Digital kriminalitet. 
Der har ikke tidligere været tradition for at undervise i digital dannelse.  
Kommunens digital og skærmregler bliver tjekket op. Alle iPads i skolerne skal udskiftes. 
Det er nyt i Odder at det er op til de enkelte skoler hvilken holdning de vil have til digital 
pædagogik. 
Ved udgangen af dette år skal der ligge skærmregler for alle skoler. 
En messe hvor forældre og børn ex kan få hands on i forbindelse med, hvordan man kan 
risikere at blive hacket m.m. 
Personale og kompetence materialer til ungdomsuddannelserne. 
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Marianne, Svendborg: God brug af Dit liv på nettet. Lærerne har taget godt imod materi-
alet. 
 
kl. 10.55  Opfølgning på de første tre kurser omkring DELT v. Jonas 
God respons på DELT konferencen, Jesper fortæller om et actioncard om hvem gør hvad 
og hvordan. I workshoppen kommer tilhørerne med forslag og bagefter kommer work-
shopholderne med deres bud. 
Lineas historie var meget fængende. Miriam god formidler, men der manglede lidt om 
fagparagrafferne. Paragrafferne er til gengæld godt formuleret i bogen DELT. Deshames 
materiale fik god medvind fra deltagerne. 
 
kl 11.15 Brainstorming omkring emner til Folkemødet v. Louise 
 
 Fokus på 0 - 6 årsområdet. Den Nationale ramme ligger fra 6 - 18 år, men det skal 

ikke afholde os fra at være forebyggende på 0 - 6 årsområdet. 
 God ide at hooke op med Digitalisterne. 
 Fortælle den gode og positive historie evt. om den gode snak mellem forældre og 

børn. 
 Den lovlige del. Unges positive sexkultur i det digitale landskab 
 Digital datingkultur 
 Tinder-kultur 
 Forstyrrelseskulturen 
 Er de unge blevet dødkedelige – skødehunde? 
 
kl. 11.30  Frokost 
 
kl. 12.00 Oplæg om billedmanipulation og deepfakes  ved Jacob Aastrup, SSP Street 
Team Horsens 
Konkluderende læs SIRI-kommissionens AI, medier og demokrati. 
 
kl. 13.15  Ideer til fremadrettede temaer og oplæg. 
Vi skriver til hinanden 
 
kl. 13.45  Gennemgang af de nye spørgsmål og svar i Ungeprofilundersøgelsen, som vi i 
fagudvalget har været med til at kvalificere. 
Jonas gennemgik resultaterne. 
 
kl. 15.00 Tak for i dag 
 
De bedste hilsner 
Claus og Marianne 
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