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Unge i Horsens er sikre digitale borgere – model for tværgående samarbejde 
Udviklet i det tværgående projekt ”Ung og digital borger” 2013-2015  
 
Det tværgående samarbejde om at gøre unge i Horsens kommune til sikre digitale borgere fortsættes efter afslutning af projekt ”Ung og digital borger” med 
det ”at nå flest med færrest resurser” som bærende princip. 
 

 Den primære målgruppe er de 15-25-årige, primært: 
o de bogligt svageste  
o de, der kun får begrænset støtte til digital selvbetjening fra deres forældre 

 

 De unge nås via uddannelsesstederne, primært: 
o 9. klasser, herunder specialklasserne 
o Step10 
o Ungdomsskolen: Heldagsskolen mm 
o Produktionsskolen 
o Sprogcenter Midt 

 

 Bibliotek og Borgerservice tilbyder kurser med og uden hands-on uden beregning for skoler i kommunen 
 

 Kurserne gennemføres på den mest meningsgivende måde for eleverne – form og indhold aftales mellem uddannelsesstedet og underviserne fra Bibliotek og 
Borgerservice 

 

 Unge-konsulent-ordningen fortsætter med fokus på borgere med anden etnisk baggrund (tovholder er Biblioteket, Vibeke Mygind): 
o Rekruttering: via kurser for elever fra Sprogcentret 
o Oplæring v/ Biblioteket – support v/ Bibliotek og Borgerservice 
o Ordningen løber så længe der registreres et behov af relevant omfang. 

 

 Bibliotek og Borgerservice opretter en kontakthjemmeside med minimalt vedligehold – og som retter sig mod borgerne generelt, ikke kun de unge 
o Siden opbygges af Bibliotekets web-medarbejder med input fra projektet 
o Siden lægges som underside på bibliotekets hjemmeside http://horsensbibliotek.dk/ 
o Der oprettes en mailboks på adressen digital@horsens.dk, der passes af Biblioteket (primært Vibeke Mygind, sekundært Lisbeth Christensen) og 

Borgerservice (primært Malene Rasmussen, sekundært Katja Schmidt) 
o Informationerne gives i en relativ statisk form, der kræver minimalt vedligehold: kort tekst, tlf.numre og links. Disse tjekkes ca. månedligt af 

medarbejdere ved Bibliotek (Christine Josiasen) og Borgerservice (Katja Schmidt), som sender ændringer til webmaster (Morten Brunbjerg Bech) 
o Den interne forretningsgang aftales mellem Bibliotek (Vibeke Mygind) og Borgerservice (Malene Rasmussen). 
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 Skolerne og forældrene gøres bekendt med tilbuddet og kontakthjemmesiden:  
o Via www.tel.horsens.dk 
o Via uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk med tydelig angivelse af målgruppen, hvorfra info videresendes: 

 Til lærerne via Helle Andreasen, som sender ud til skolerne og beder dem om at lægge det på deres intranet 
 Til lederne via Louise T. Jensen. 

 

 Borgerne gøres via kontakthjemmesiden bekendt med dette tilbud samt kommunens øvrige tilbud: 
o Bibliotekets Nethjælp og borgerkurser (links til bibliotekets hjemmeside)   
o Den Digitale Hotline. 
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TEKST TIL WEB: 
 

Kære forældre og skoler 
Alle unge over 15 bliver digitale borgere og vi – forældre, skole og ”kommunen” i det hele taget - har et fælles ansvar for at ruste dem til det! 
 
Det er politisk besluttet, at al kommunikation med det offentlige skal digitaliseres.  
Det betyder, at alle automatisk får en digital postkasse, når de fylder 15 år – men de skal selv aktivt skaffe sig en NemID, så de kan åbne postkassen. 
De eneste, der kan læse posten, er altså de unge selv OG deres forældre, såfremt den unge har givet forældrene læseadgang. 
 
I Horsens kommune kan vi se at 30 % af eleverne i udskolingen IKKE har fået åbnet deres digitale post og dermed heller ikke læst den. 
De kan være gået glip af vigtig information, så de risikerer at blive ramt rent praktisk og måske også økonomisk! 
 

Lad os sammen gøre vores unge til sikre digitale borgere! 
Så kære forældre: snak med din(e) unge om 

 Har de NemID – ellers bestil den her (link) https://www.nemid.nu/dk-da/ 

 Læseadgang: så du som forælder kan hjælpe din(e) unge med at sikre at posten bliver læst og besvaret inden for fristen (link) 
http://www.horsens.dk/OmKommunen/Kontakt/DigitalPostSikkerEmail/Borger/15aar.aspx  

 
Og kære skole:  
når I nu alligevel tager dette op i samfundsfag, it eller i andre timer, så overvej hvordan I kan få glæde af at inddrage Borgerservice & Bibliotek - vi har undervist 
over 2000 unge mennesker og kommer også gerne ud i jeres klasser. Læs mere her (link til tilbud) og kontakt os for nærmere aftale på digital@horsens.dk. 
 

 
Der er mange fordele ved digital selvbetjening: 

 Bestem selv hvornår du vil tale med ”det offentlige” – der er åbent 24/7 

 Find de mange oplysninger på nettet om dig selv 

 Slip for papirbunker og ringbind. 
 
Hvis du lige har brug for lidt mere hjælp, er der flere muligheder, f.eks.: 

 At lære mere om nettet og de muligheder, der er for dig:  
o spørg på bibliotekerne https://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/aabningstider-og-adresser  
o spørg i Nethjælpen https://horsensbibliotek.dk/vejledning-og-kurser/nethjaelp-og-kurser/nethjaelpen 
o kom på kursus https://horsensbibliotek.dk/arrangementer/kurser 

 Er du gået i stå i en selvbetjeningsløsning: kontakt Den digitale Hotline http://www.horsens.dk/Borgerinfo/Borgerservice/Hotline.aspx 
 
Du er også velkommen i Borgerservice http://www.horsens.dk/Borgerinfo/Borgerservice.aspx og på alle bibliotekerne i den selvbetjente åbningstid 
https://horsensbibliotek.dk/om-bibliotekerne/aabningstider-og-adresser ! 
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