
Webinar om 
Digital Dannelse

Beklager forvirringen om 
link til mødet - vi måtte 
flytte til et almindeligt 
Teams møde

starter mellem 0900 & 0905 
… skal lige have alle med ☺



Anna Bay Damholt
Sekretariatschef



Anette Høyrup

Chefjurist, Forbrugerrådet Tænk og bestyrelsesmedlem i 

Rådet

Christine Sørensen

Government Affairs and Public Policy Manager, Google

Claus Hjort

Sekretariatschef Medierådet for Børn og Unge og 

bestyrelsesmedlem i Rådet

Ole Kjeldsen

Teknologi- & Sikkerhedsdirektør, Microsoft, 

bestyrelsesmedlem i Rådet & dagens moderator



Holdningspapiret kan hentes her: https://www.digitalsikkerhed.dk/digital-dannelse

https://www.digitalsikkerhed.dk/digital-dannelse


HUSK KILDEKRITIKKEN
•Vær kildekritisk når du læser og deler historier og nyheder på sociale medier – er afsenderen et anerkendt nyhedsmedie eller en obskur blog? 

Hvad er afsenderens agenda?

UNDGÅ DELING UDEN TILLADELSE
•Del aldrig billeder eller informationer om andre uden specifik tilladelse. Det kan være både etisk forkert og decideret kriminelt.

RYD OP PÅ DINE SOCIALE MEDIER
•Dan overblik over dine oplysninger på sociale netværk og andre digitale platforme. Ryd op med jævne mellemrum.

TJEK DINE PRIVATLIVSINDSTILLINGER
•Tjek dine privatlivsindstillinger i browsere, apps, sociale medier og andre digitale produkter du bruger og vælg sikrest mulige indstillinger 

DEL KUN DET ALLERMEST NØDVENDIGE
•Giv aldrig flere oplysninger end højst nødvendigt når du tilmelder dig nye services. Vær kritisk i forhold til om modtageren reelt har behov for 

specifikke oplysninger inden du udfylder alt. 

TÆNK OVER AT INTERNETTET ALDRIG GLEMMER
•Holdningsindlæg og kommentarer lever evigt videre såfremt du ikke sletter dem aktivt (og selv da kan de for længst være kopieret). Skriv aldrig 

noget som du ikke ønsker en fremtidig arbejdsgiver skal se.

TÆNK OVER AT INTERNET KOMMUNIKATION ER ANDERLEDES
•Husk at du taler til rigtige mennesker når du har online dialoger. Det skrevne ord er let at misforstå, så tænk over dit ordvalg og undgå f.eks. 

ironi og sarkasme. 





Hvad er Digital 
Dannelse, hvis 
man spørger 
eksperterne?





Sammenhæng med 
privatlivsbeskyttelse?

Hvordan arbejder 
Microsoft med DD?

Hvordan bliver vi 
Digitalt Dannede?

https://aka.ms/msprivacydk

https://aka.ms/privacycontrol

https://news.microsoft.com/skills/

https://news.microsoft.com/da-dk/features/microsoft-vil-forbedre-digitale-faerdigheder-i-danmark/

https://aka.ms/msprivacydk
https://aka.ms/privacycontrol
https://news.microsoft.com/skills/
https://news.microsoft.com/da-dk/features/microsoft-vil-forbedre-digitale-faerdigheder-i-danmark/






Husk at I kan hente Rådets holdningspapir om Digital 

Dannelse – og meget mere her: 

https://www.digitalsikkerhed.dk/digital-dannelse

https://www.digitalsikkerhed.dk/digital-dannelse




• https://news.microsoft.com/da-dk/features/microsoft-vil-forbedre-
digitale-faerdigheder-i-danmark/

https://news.microsoft.com/da-dk/features/microsoft-vil-forbedre-digitale-faerdigheder-i-danmark/


https://news.microsoft.com/skills/

https://news.microsoft.com/skills/

