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Beretning fra Fagudvalget Digital Dannelse 2021
Kort tilbageblik over aktiviteter i årets løb.
Der har igen i år været megen aktivitet i Fagudvalget, hvor det bl.a. er blevet til nedenstående aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagudvalget har afholdt 4 møder. 3 online og 1 fysisk hvor vi havde besøg cfdp om scamming.
Deltagelse i følgegruppen for ”den sikre side version 2” – se beskrivelse
Deltagelse i validerings workshop for red barnet hos Rambøll – se beskrivelse
Har deltaget i arbejde med at opkvalificere ungeprofilundersøgelsen
Repræsenterer samrådet i SIC – advisery board (medierådet tovholder)
Deltaget i oplæg om gruppeforløb omhandlende digitale krænkelser gennem Red barnet.
Udbredt handleplaner til brug ved digitale krænkelser
Sidder med i Digitalt ansvar – Har bla. Bidraget til lovforslaget fremsat om tortgodtgørelse ved digitale krænkelser, samt lovforslag om kriminalisering af identitetsmisbrug og meget mere – se beskrivelse
Derudover bliver Fagudvalget inddraget til at kommentere på skrivelser, undersøgelser, udtalelser
og meget andet.
Fremad vil vi gerne kunne kortlægge de undervisningsmaterialer og indsatser der findes indenfor
digital dannelse på landsplan.

Der er på nuværende tidspunkt 11 medlemmer i fagudvalget. Er der flere der har lyst til at være en del af
fællesskabet er man velkommen. Kontakt Jesper Mørkholt
Oversigt over Fagudvalget.
Digital Dannelse
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(Personer med rødt er tovholdere og blå er kontaktperson til bestyrelsen)
Link til Fagudvalget på hjemmesiden:
http://www.ssp-samraadet.dk/forening/fagudvalgsoversigt/fagudvalg-for-digital-dannelse/
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Deltagelse i følgegruppe for ”Den sikre side, fase 2”.
Vi har deltaget i arbejdet som del af følgegruppen, hvis opgave primært har været at forholde os til indholdet i det materiale der udvikles. Udover følgegruppen for projektet er der tilknyttet en styregruppe, hvor de
overordnede linjer fastlægges.
Det er et ganske interessant materiale, der henvender sig til børn i indskolingen. Materialerne rummer
mange gode aspekter, og kulminationen på forløbet bliver et ”kørekort til internettet”. Som man kender
det fra eksempelvis symaskinekørekortet.
Udarbejdelsen af materialet er fortsat i proces og der er ikke meldt nogen dato ud for lanceringen. Vi har
påpeget, og dette er også bekendtgjort for projektets styregruppe, at selve implementeringen ikke kan forventes afviklet som det er skitseret. Vi har påpeget at der er meget forskellige funktionsvilkår for kommunernes SSP-ansatte og at man bør have en skærpet opmærksomhed på at sælge sit eget produkt, således at
skolerne selv vil efterspørge det i de respektive kommunale SSP-indsatser eller hos Politiet.
Deltagelse i Valideringsworkshop for Red Barnet, hos Ramböll.
Vi har deltaget i en valideringsworkshop forud for publiceringen af Red Barnets rapport ”Børn og Unges oplevelser med digitale krænkelser”. På workshoppen blev terminologien omkring undersøgelsens fokuspunkter i sagens natur ikke diskuteret, undersøgelsen var jo foretaget. Det er dog værd at holde sig for øje når
man læser rapporten, at der er er mange aktører udover Red Barnet der arbejder for nomenklatur og definitionsret indenfor området ”digitale krænkelser”. På workshoppen skulle vi forholde os til en række nedslag i rapporten, som først blev kvalificeret af Ramböll og derpå underkastet en drøftelse i plenum. I forhold
til emnet ”Håndtering af digitale krænkelser”, var der især fokus på at kun ganske få børn og unge rækker
ud efter hjælp hos andre end deres venner eller veninder. Det var ganske tydeligt, at flere ved workshoppen havde den opfattelse, at ansatte i SSP-regi arbejdede ens på tværs af kommunerne, og at det var en
central opgave for alle SSP-ansatte i landet at håndtere digitale krænkelser. Dette affødte en forklaring omkring de forskellige funktionsvilkår rundt om i kommunerne.
Rapporten og resumé kan findes på Red Barnets hjemmeside.

SSP samrådet er medlem af Digitalt Ansvar sammen med en hel række af medlemsorganisationer. Digitalt
ansvar er i 2021 flyttet i egne lokaler og arbejder med både policymaking, netværksarrangementer og vidensdeling.
Eksempler på dagsordner der er rejst i Digitalt Ansvar seneste år er:
- Techgiganterne skal tage mere ansvar for deres indhold på deres platforme. Regeringen fremlagde
hvidbog med 9 principper som der er givet input til. Lovgivning afventer fortsat.
- Opfølgning på grooming og sextotion sag med over 169 forurettede. Anbefaling om at det sikres at
politiet i højere grad fremover i lignende sager, sker en tilstrækkelig og rettidig koordination og efterforskning på tværs af politikredse.
- Stort udviklingsarbejde i at formulere en definition af digital vold samt et fælles forståelsespapir
herfor. ”Digital vold” strammer retorikken ift. ”digitale krænkelser” som oprindeligt strammede retorikken fra ”hævnporno”.
- Netværksmøder og fredagsbar i foreningens nye selvstændige lokaler.
- Høringssvar på flere lovforslag, bla. ift. sikre ofre for digital stalking bedre og identitetsmisbrug.
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