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HVAD? Torsdag den 21.april, kl. 8.00 - 14.30,

TILMELDING  

Bliv klogere på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv!

På denne temadag sætter vi både spot på de helt almindelige processer i relation til identitet,

tilhørsforhold og in- og eksklusion i online miljøer og på de særlige fænomener, der gør sig gældende,

når børn og unge kommer i knibe i den online verden.  

Målet er, at du som fagperson bliver klædt på med nyeste viden, så dine forudsætninger for arbejdet

med børn og unge styrkes. Glæd dig til at lægge øre til dygtige eksperter og få mulighed for at

drøfte de udfordringer, du møder i din hverdag.

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

SSP, Aalborg Kommune/Nordjyllands Politi

Temadagen henvender sig til dig, der er arbejder med børn og unge i enten Aalborg Kommune eller

Nordjyllands Politi (Betjente, lærere, pædagoger, ledere, SSP, trivsel, fritidsfolk, rådgivere, sundhedspleje

mv.)

Tilmelding senest 11.04:
Kommunalt ansatte: Tilmelding på dette link:  https://skole.nemtilmeld.dk/989/ - deltagergebyr 320 kr, som

opkræves via EAN

Politiet: Accepter kalenderindkaldelse i Outlook, intet deltagergebyr.

PROGRAM  

8.00 - 8.20 
MORGENMAD - SSP BYDER VELKOMMEN

8.20 - 9.30
SOCIALE MEDIER I UNGDOMSLIVET

Søren Chr. Krogh, PhD, AAU/Aalborg Kommune

Når det anslås, at 98 pct. af danske unge bruger mindst ét socialt medie, så er det vanskeligt at

komme omkring det faktum, at sociale medier på det kraftigste har udvidet de unges

interaktionsmuligheder, og samtidigt er medierne blevet en helt integreret del af unges hverdagsliv.

Men hvordan kan vi forstå mediernes betydning for ungdomslivet? Hvilke farer er der forbundet med

medierne? Og hvilke positive potentialer rummer medierne? I dette oplæg forsøger Søren at give et

indblik i, hvad forskningen på området siger om disse spørgsmål og forhåbentligt bidrage til en mere

nuanceret debat om de fordele og risici, som sociale medier rummer.

https://skole.nemtilmeld.dk/989/
https://skole.nemtilmeld.dk/989/


9.40 - 11.00
DIGITALE KRÆNKELSER OG OVERGREB

Christian Mogensen, Center For Digital Pædagogik

Den digitale verden er blevet både social, menneskelig og allestedsnærværende. Det betyder at

selvom man går hjem fra skolegården, går man ikke hjem fra fællesskabet. Krænkelser og overgreb

sker i mange former og handlinger; nogle af dem opstår fra en klassisk mobbekultur, og andre har

rod i en politisering af seksualitet og kønsdebat. For mange børn og unge er krænkelser og overgreb

problemer som de føler, at de selv skal løse, da de ikke føler at “de voksne” hverken forstår eller

ønsker at hjælpe dem.

PROGRAM  9.30- 9.40 PAUSE 

11.00 - 11.10 PAUSE 

11.10 - 12.00
SÅDAN ARBEJDER POLITIET MED DIGITAL KRIMINALITET

Michael Karpf og Sisse Birkebæk, Nationalt Cyber Crime Center (NC3), National enhed for Særlig
Kriminalitet.

I dette oplæg giver NC3 indblik i, hvordan it-forebyggelse og- efterforskning foregår i dag.

Oplægget vil også fokusere på, hvad man som fagperson kan og skal gøre, når man skal hjælpe en

ung, der er kommet i knibe på nettet, hvor straks-efterforskning er påkrævet. Oplægget afsluttes

med en række perspektiver for fremtidens digitale patruljering. 

12.00 - 12.45  FROKOST

12.45 - 13.00
TRYG DIGITAL BY

v. Rikke Østergaard og Rikke Møller, Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er i samarbejde med Nordic Safe Cities i fuld gang med et projekt, der sigter

mod at analysere og  skabe overblik over omfanget og indholdet af hadefulde ytringer på

udvalgte sociale medier. I dette korte oplæg, vil vi orientere jer om projektet og give et par

perspektiver på, hvordan resultaterne kan bruges i det forebyggende arbejde.

13.00 - 14.15
EKSTREME DIGITALE FÆLLESSKABER

Christian Mogensen, Center for Digital Pædagogik

Nogle unge mænd taber sig selv i ekstreme miljøer på nettet. Vreden, frustrationen og hadet mod

‘de andre’ bliver samlingspunktet, og man flytter sig længere og længere væk fra samfundet og

fællesskabet. Skylden for mændenes ulykkelighed peges over på kvinder, muslimer, jøder, LGBTQI+

eller andre minoriteter. Hvordan skal vi forstå de svært tilgængelige fællesskaber, og hvorfor nogle

unge mænd vælger dem fremfor skolegården, ungdomsklubben eller sportsforeningen? Hvem er

den vrede unge mand, og hvad laver han, når han går online? Hvad ved vi om ham, og hvilke

implikationer har det for praksis? Hvordan møder vi de unge mænd i øjenhøjde og i dialog?

14.15 - 14.30  AFRUNDING - TAK FOR I DAG


