
Opsamling på slutpanel: 
’Hvordan kan tværgående samarbejde fremme at vores unge bliver sikre digitale medborgere’ 
25.02.15 /vm 
 
Fra temadag 17.02.15: Unge som sikre digitale medborgere. 
Panel: 
 Børne- og Skoleudvalget – formand Lone Ørsted 
 Borgerservice – afdelingsleder Malene Rasmussen 
 Horsens kommunes biblioteker – bibliotekschef Lisbeth Christensen 
 Horsens Ungdomsskole, afdelingen i Lund – klubleder Mads Pihlman Kristensen 
 Horsens Ungdomsskole, MedieHuset – eventmager Jacob Molboe 
 Produktionsskolen – forstander HC Mouritsen 
 Step 10 – uddannelsesleder Morten Hougaard 
 Unge-enheden – leder Birgitte Salling 
 9. Klasse, Højvangsskolen – konst. skoleleder Henrik Kallestrup 

 
Overordnet: 
’Det digitale forudsætter den menneskelige kontakt’ 
 

Fokuspunkt Fra panelet 

’Jeg ved – jeg kan – jeg gør’ 
(projektets definition på at 
være sikker digital borger’ 

 Vigtigt at vi i det offentlige arbejder sammen – ingen kan gør det selv 
(Lisbeth) 

 Bibliotekets folkeoplysning og samfundsinformation – vi fortsætter 
med hjælp til dem, der har problemer med digital selvbetjening 
(Lisbeth) 

 Vi skal tage fat alle steder (Birgitte) 

 ’Det digitale’ er nyt – stiller anderledes krav til vores dokumentation 
(Birgitte) 

 Vi skal sætte noget i gang i fællesskab (Henrik) 
 

Målgrupper  Forældrene har svært ved at lære fra sig, når de ikke selv kan (Birgitte) 

 De udsatte unge / fra svage familier har svært ved det her – de 
velfungerende unge fra de velfungerende hjem skal nok klare sig 
(Henrik) 
 



Skoleverdenen og ’resten af 
kommunen’ 

 Faget ’Uddannelse og job’ kunne være ramme for at de unge lærer om 
digital selvbetjening (Lone) 

 Det vil fremme udvikling i kommunen, at vi ikke bliver mødt med kravet 
om en business case, når vi kommer med forslag til ændringer af 
praksis (Malene) 

 Alle skolerne har en forpligtelse (HC, Jacob) 

 De unge og voksenverdenen skal nærme sig hinanden – skolereformen: 
virkeligheden ind i skolen, skolerne er interesserede i at få en masse 
samarbejdspartnere 

 Lad samarbejdet gro nedefra (Morten) 

 Samarbejde er nødvendigt (Jacob) 
 

Ung-til-ung  I samskabelse med de unge skal vi finde den kontekst og form, der 
giver mening (Mads) 

 Vigitgt at de unge er med (HC) 
 

Meningsgivende kontekst  Eksemplet med samarbejde på Step 10 er et skridt i den rigtige retning 
(Morten) 

 Fokus på hvad de unge kan få ud af det (HC) 

 ’Hvorfor’: vigtigt at forklare de unge hvorfor vi skal have digital 
selvbetjening – også at tydeliggøre det demokratiske perspektiv i den 
digitale selvbetjening; at man selv har et ansvar (Birgitte, Henrik)  
 

Meningsgivende form  Bruge de sociale medier som kanal til kommunikation med de unge 
(Mads) 

 Info på skolens hjemmeside er ikke nok! (Jacob) 

 Vigtigt med humor og ’de rigtige voksne’ (ikke læreren) (Morten, HC) 

 Fået inspiration til at inddrage elevrådet i planlægning af kommende 
’Flytte-hjemmefra-projekt’ (Morten) 

  

Det demokratiske perspektiv  Et problem med ’det offentliges digitale ansigt udadtil’ (Johannes) 

 En forpligtelse for os alle – også os som skole – vigtigt at gøre det mere 
dagligdags (HC) 

 Kravet om digital selvbetjening indgår i og udfordrer begrebet ’almen 
dannelse’ (Johannes, Lisbeth) 

 

Det levende møde – 
dialogen forandrer 

 Være mere eksterne i vurdering af hvad der er behov for: i stedet for at 
tænke: ’hvad vil vi have borgerne til’, så gå ud og finde ud af hvad der 
er borgernes behov – og finde en anden måde at agere på (Lone) 

 Løsningernes udformning ’one size fits all’ kræver fortsat at der er 
mennesker ind over (Malene) 

 Lave en differentieret indsats – ud at høre borgernes behov. Det 
kræver en særlig indsats – vi skal finde rammen (Lone) 

 

 
 


