
Den hastige fremkomst af digitale medier, teknologier og onlineplatforme forandrer børn 
og unges måder at kommunikere og danne fællesskaber på, og der skabes derfor også nye 
udfordringer for børn og unge. Kommunikationen online adskiller sig på nogle punkter fra 
kommunikationen offline, og derfor er det vigtigt at huske på, at børn og unge tager det, de 
oplever online, med sig videre i deres øvrige liv. At blive mobbet (offline eller online), at få 
delt krænkende billeder eller videoer mod sin vilje eller at blive seksuelt udnyttet online kan 
have store psykiske og sociale konsekvenser for børn og unge – konsekvenser, som kan 
påvirke deres trivsel og læring. Eleverne bruger på de fleste skoler deres telefoner – både i 
undervisningssammenhæng og i frikvarteret – og der er sikkert mange skærme på 
skolen, som eleverne også kan kommunikere gennem. Derfor er det en sag for skolen, 
og det er helt centralt, at skolen er tydelig om dens værdier for, hvordan vi omgås 
hinanden – både på skolen og på nettet. 

Mange skoler oplever et stort behov for at sætte digital kommunikation og triv-
sel på dagsordenen. Det får du som skoleleder mulighed for ved hjælp af dette 
materiale. Materialet KAN hjælpe skolen til at formulere et digitalt værdisæt og materialet 
indeholder inspiration til, hvordan skolens parter kan inddrages i dette arbejde. 

Hvis skolen vil formulere et digitalt værdisæt, indeholder materialet inspiration til, hvordan 
arbejdet gribes an, blandt andet en trin-for-trin-beskrivelse (...)trin-for-trin-beskrivelse, film 
med eksperter på området samt værktøjer til inddragelse. Inddragelsesværktøjerne, som 
er tilpasset de forskellige parter, skaber refleksion over problemstillingerne ’den 
hårde tone og mobning’, ’billeddeling’ og ’fremmede på nettet og 
grooming’ og ruster alle parter til at give input til skolens digitale 
værdisæt.

Materialet er udarbejdet som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
og finansieret af Kommunernes Landsforening, Styrelsen for It og Læring samt 
Digitaliseringsstyrelsen.

Vær digital
– sæt skolens digitale værdier på dagsordenen




