
 
 

Faglærernetværksmøde: Børn og digitale medier 

Tirsdag den 15. november 2022 kl. 9.00-15.00 

Dagen er hybrid og der vil være mulighed for at deltage fra følgende skoler: 

SOSU H København, ZBC Næstved, SOSU FVH Fredericia, SOSU N Aalborg 

Tilmelding til Maria Meyer, Videnscenter for Velfærdsteknologi, mam@sosuh.dk senest 1. november 

 _______________________________________________________________ 

 

Børnelivet i dag er på mange måder et liv, hvor de digitale medier spiller en rolle i både familie- og 

institutionslivet. Danske børn er blandt de mest digitale i verden. Børnene bruger de digitale medier til leg 

og kreative aktiviteter. Forskere taler om legens medialisering.  Det betyder ikke, at digitale medier 

erstatter børns leg, men at de derimod fungerer som et supplement, der udvider legens muligheder.  

I de danske intuitioner har de digitale medier allerede en 

fast plads, hvor de bruges selvstændigt eller som 

supplement til andre faglige aktiviteter. Indtil nu er der 

udarbejdet fagligt materiale omkring børns brug af digitale 

medier til pædagogerne på børneområdet.  

Men der mangler at blive italesat hvordan de pædagogiske 

assistenter, heriblandt vores elever på skolerne, bliver 

klædt på til at kunne arbejde med brugen af digitale medier 

i dagens daginstitutioner.  

Videnscenter for Velfærdsteknologi vil derfor gerne invitere til et faglærernetværksmøde, hvor vi stiller 

skarpt på børns digitale dannelse, i et pædagogiskassistent perspektiv.   

Emner til dagen er bl.a.  kreativitet, kritisk forståelse og tryghed ved brug af de digitale medier.  

 

 

Inspiration til dagen:  

https://www.dr.dk/ramasjang/temaer/netstart/boern-og-digitale-medier 

Dagen vil være tilrettelagt som hybrid undervisning. Dagen vil indeholde digitale oplæg og fysiske 

opgaver. Der vil være krav om fysisk fremmøde. 

mailto:mam@sosuh.dk
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Program: 

Kl. 9.00-9.15  Velkomst (online) 

Kl. 9.15-10.00 Børn og digitale medier ved Rune Gråbæk, It og digitaliseringschef ved 

ZBC (online) 

Kl. 10.10-11-15 Det første digitale skridt – workshop på de enkelte skoler 

Kl. 11.15-11.30 Opsamling (online) 

Kl. 12.00-12.20 De første digitale skridt. Hvordan gribes arbejdet an i praksis? Ved 

pædagog fra praksis (online) 

Kl. 12.20-13.45 Udvikling af undervisningsmateriale, workshop på de enkelte skoler 

Kl. 13.45-14.00 Opsamling af tak for i dag (online) 

 

Målgruppe og praktiske oplysninger: 

Faglærernetværksmødet er for faglærere, ambassadører og øvrige SOSU-medarbejdere, der har 

en interesse i emnet.  

På dagen vil det kræves, at deltagerne har adgang til at bruge en mobiltelefon og/ eller en tablet 

og er fysisk på en af de 4 skoler: 

• SOSU H, Skelbækgade 1, 1717 København V 

• ZBC, Handelsskolenvej 3, 4700 Næstved  

• SOSU FVH, 6. Julievej 67, 7000 Fredericia 

• SOSU N, På Sporet 8, 9000 Aalborg 

Deltagelse er gratis 

 

Tilmelding: 

Vil du vide mere og/eller har du lyst til at deltage, så send en mail til Maria Meyer, Videnscenter 

for Velfærdsteknologi Østdanmark, mam@sosuh.dk 

Tilmeldingsfrist:  1. november 2022 

 

Vi glæder os til at se jer 

Videnscenter for Velfærdsteknologi 

mailto:mam@sosuh.dk

