
Praktiske oplysninger

Målgruppe
Grundskoler - 3 deltager pr. skole 
1 leder, 1 lærer, 1 elevrepræsentant

Tid
Tirsdag den 5. december 2017 
kl. 11.30 - 16.00

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler 
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Forplejning
Der serveres en sandwich til frokost 
samt kaffe, frugt og kage i løbet af 
eftermiddagen

Tilmelding
på cfukursus@ucn.dk med angivelse af 
Skole/institution
Deltagernavne
Kontaktperson (navn, mail)

Kurset er gratis
Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 
250 kr.

Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 28. november 2017

Digital dannelse
kommunikation og trivsel
Den hastige fremkomst af digitale medier, teknologier og online platforme udfor-
drer og forandrer børn og unges måder at kommunikere og danne fællesskaber 
på. Mobiltelefonen er en konstant forbindelse til vennerne, som der i høj grad 
deles billeder og videoer med. Profiler på sociale medier er en del af identitets-
dannelsen, og blogs og videostreamingkanaler spejler hverdagen og peger på 
nye trends. Næsten alle børn og unge benytter sig af de positive muligheder, som 
den digitale verden tilbyder. Men der kan – ligesom i den offline verden – opstå 
udfordringer og konflikter på nettet. Derfor er det vigtigt at de voksne omkring 
børnene tager ansvar for deres udvikling og trivsel – også i den digitale verden.
Mange skoler oplever et stort behov for at sætte digital kommunikation og trivsel 
på dagsordenen.

 At blive hængt ud eller mobbet, at få billeder eller videoer delt mod sin vilje, eller 
at blive krænket på nettet kan have store psykiske og sociale konsekvenser for 
børn og unge, og kan påvirke deres udvikling, trivsel og læring. Derfor er det en 
sag for skolen, og det er derfor helt centralt, at skolen er tydelig om dens værdier 
for, hvordan vi omgås hinanden – både på skolen og på nettet.

Derfor inviterer UCN CFU i samarbejde med Red Barnet, Digitaliseringsstyrelsen, 
KL og Styrelsen for It og Læring til en eftermiddag, hvor I som skole får mulighed 
for at komme i gang med arbejdet omkring jeres digitale kultur og værdier.

På dagen vil eksperter fra Red Barnet fortælle om, hvordan vilkårene for børn 
og unges kommunikation på nettet er anderledes end i den fysiske verden. Vi vil 
beskæftige os med forskellige problematikker og dilemmaer ift. børn og unges 
digitale liv.

I skal som skole komme som et team bestående af 1 elevrepræsentant, 1 læ-
rer og 1 leder. Det er vigtigt at alle tre grupper så vidt muligt er repræsenteret 
på workshoppen for sammenhængen i det videre arbejde tilbage på skolen. Det 
handler om at udvikle en fælles strategi, sprog og konkrete initiativer på tværs 
i skolen.
 
Skoleledere, lærere og elevrådsrepræsentanter vil i løbet af dagen være opdelt 
i grupper. Her vil konsulenter fra CFU og eksperter fra Red Barnet facilitere for-
løbet og I vil arbejde med forskellige temaer og dilemmaer, inden hver gruppe 
giver input til et digitalt værdisæt.

Sidst på dagen mødes skoleledere, lærere og elever fra samme skole, og der 
samles op på, hvad skolen går hjem med af idéer og input til på skolen at arbejde 
videre med et fælles digitalt værdisæt.

Center for Undervisningsmidler har samlet et overblik over materialer på områ-
det til emu.dk, som vi præsenterer på dagen.
 

Workshop


