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Bilag 2: Forebyggelsestrekanter for; børn og unge, fagprofessionelle 
og forældre  
(december 2017) 
Nedenfor ses trekanterne, samt en beskrivelse af, hvordan indsatserne der berører børn og unges digitale ad-
færd. 

 
Indsatser målrettet børn og unge: 
 
 
     
 
    Anti-mobbestrategi 
     
    Forebyggelse af radikalisering på nettet 
        
    SMG       Chatrådgivning og brevkasse 
           Gaming Forløb 
       Netstof 
       Gruppechat  
 
 
 
 
 
 
 
Anti-mobbestrategien (ST): For at styrke indsatsen mod mobning i grundskoler og på ungdomsuddannelser, 
ændres Undervisningsmiljøloven pr. 1. august 2017, således at alle skoler skal have en antimobbestrategi inklusiv 
en strategi mod digital mobning. Den nye lov har til formål at hjælpe skolen med at få udarbejdet og gennemført 
et effektivt mobberedskab og sikre lokale løsninger på problemer med mobning. 
 
Forebyggelse af radikalisering på nettet (LU): Indsatser skal være børn og unge at gennemskue sociale netværk 
online og udvikle personlig, social og demokratisk robusthed, så de kan forholde sig kritisk og træffe kvalificerede 
valg, der bygger på egne og samfundsmæssigt accepterede demokratiske værdier. I 4. klasse har indsatsen fokus 
på digital dannelse, fællesskab og sikkerhed. I 8. klasse fokuser indsatsen på debatkultur, kritisk sans, flertalsmis-
forståelser og fællesskaber. Indsatsen er i sin pilotfase og bliver først fra skoleåret 2018/2019 tilbudt til at alle 4. 
og 8. klasser.   
 
SMG (Samtale mellem generationer) (LU): SMG er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på dialogen 
som bærende element i et udviklende og konstruktivt samspil mellem forældre og børn. Formålet med møderne 
er gennem dialog at fremme forståelsen mellem unge og forældre, samt give dem viden og parathed til at begå 
sig i ungdomslivet. Som lærer kan du vælge mellem 5 temapakker. Et af temaerne hedder Sociale medier og 
beskæftiger sig bl.a. med digitale udfordringer og netetik. 
 
Chatrådgivning og brevkasse (UC): 
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I samarbejde med Cyberhus tilbyder Ungdomscentret online professionel chatrådgivning. Chatrådgivningen har 
åbent for rådgivning hver torsdag i tidsrummet 17.00-19.00. Rådgiverne fra Gadeplan Aarhus. Derudover er der 
udviklet en brevkassefunktion, hvor unge kan skrive til rådgiverne udenfor ”åbningstiden”.  
 
 
 
Gaming forløb (UC): 
UC gaming er et gruppe tilbud man bliver visiteret til på en §11,3. Gaming-Gruppen er de unges fristed. Det er et 
sted hvor de kan slappe af på deres hjemmebane; her kan de spille computer med hinanden og med de voksne. 
Deres problemer italesættes sjældent og frem for at være klienter, patienter eller problemer, er de hinanden og 
vores medspillere. Det bliver aldrig meningen, at de unge skal stoppe med at spille - gruppen viser vejen til hvor-
dan man gamer bedst; sammen med andre, i afmålte doser og som en bevidst handling - ikke som en dårlig vane. 
 
Netstof (UC): 
Netstof.dk er et landsdækkende projekt, som finansieres af kommunerne heri i blandt Aarhus Kommune. Center 
for Digital Pædagogik driver Netstof.dk, mens kommunerne tilbyder deres kompetencer og viden i form af råd-
givning. Netstof.dk er Danmarks største offentlige rusmiddelportal for unge. Her tilbydes anonym rådgivning og 
information til unge mellem 15 og 24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Netstof.dk 
er også for pårørende – for forældre, kærester og venner, som typisk er bekymrede og gerne vil vide, hvordan de 
bedst kan hjælpe 
 
Gruppechat (UC): 
I samarbejde med Center for Digital Pædagogik er Ungdomscentret ved at starte et nyt projekt ”Gruppechat.dk”. 
Projektet går ud på at lave åbne anonyme gruppeforløb på en online platform. Det henvender sig til unge mellem 
12 og 25 år, og forløbene påtænkes at strække sig over en periode på 8-12 gruppesessioner. Formålet er at give 
de unge indblik i egne ressourcer og udvikle mestringsstrategier ift. at klare oplevede udfordringer. 
 

Indsatser målrettet fagprofessionelle: 
 
 
    
 
 
   Forebyggelse af radikalisering på nettet 
 
    Respekt for Grænser  
   SSP- kontaktpersoner 
 
    
 
   
 
 
 
 
Forebyggelse af radikalisering på nettet (LU): Indsatsen er et forløb som indeholder et før, under og efter mate-
riale. Før og Under materialet er et materiale til klassens lærer som ud fra materialet skal undervise eleverne i 
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sociale medier og forskellige begreber som relatere sig til emnet. Det giver læreren muligheden for at få indsigt, 
med og dialog med sine elever om digital adfærd. 
 
Respekt for grænser (MSB/MBU): Forebyggelse og håndtering af sager om et seksuelt overgreb mod et barn 
eller en ung. Herunder rådgiver de skoler om problematikker vedr. deling af intime billeder. Projektet har b.la. en 
rådgivningskanal for alle ansatte i Børn og Unge. 
Indsatsen placeres i det gule felt, men bevæger sig mod arbejdet med særlig indsats. 
 
 
SSP kontaktpersoner:  
SSP kontaktpersoner som koncept er under udvikling, men skal også tænkes ind som en indsats der berører børn 
og unges digitale adfærd. 
 
 

Indsatser målrettet forældre: 
 
 
 
 
 
   Forebyggelse af radikalisering på nettet (4. klasse) 

 
Respekt for Grænser  

   SMG 
Netstof 

 
    
 
 
 
 
 
 
Forebyggelse af radikalisering på nettet (LU): Indsatsen til 4. klasse indeholde et oplæg på et forældremøde, 
hvor indsatsens instruktører fortæller om workshoppen i klassen og gå i dialog med forældre om deres rolle i 
forhold til deres børns digitale adfærd.  
 
Respekt for grænser (MSB/MBU): Forebyggelse og håndtering af sager om et seksuelt overgreb mod et barn 
eller en ung. Herunder rådgiver de skoler om problematikker vedr. deling af intime billeder. Ud over at have en 
rådgivningskanal for alle ansatte i Børn og Unge indeholder indsatsen og en rådgivningskanal til forældre som 
ønsker rådgivning og vejledning, hvis de føler at deres barns grænser er blevet overskredet.  
Indsatsen placeres i det gule felt, men bevæger sig mod arbejdet med særlig indsats. 
 
SMG (Samtale mellem generationer) (LU): SMG er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på dialogen 
som bærende element i et udviklende og konstruktivt samspil mellem forældre og børn. Formålet med møderne 
er gennem dialog at fremme forståelsen mellem unge og forældre, samt give dem viden og parathed til at begå 
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sig i ungdomslivet. Som lærer kan du vælge mellem 5 temapakker. Et af temaerne hedder Sociale medier og 
beskæftiger sig bl.a. med digitale udfordringer og netetik. 
 
Netstof (UC): 
Netstof.dk er et landsdækkende projekt, som finansieres af kommunerne heri i blandt Aarhus Kommune. Center 
for Digital Pædagogik driver Netstof.dk, mens kommunerne tilbyder deres kompetencer og viden i form af råd-
givning. Netstof.dk er Danmarks største offentlige rusmiddelportal for unge. Her tilbydes anonym rådgivning og 
information til unge mellem 15 og 24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Netstof.dk 
er også for pårørende – for forældre, kærester og venner, som typisk er bekymrede og gerne vil vide, hvordan de 
bedst kan hjælpe. 
 
Andre indsatser: 
Indsatserne ”den dialogbaseret workshop” (LU) og ”Brug og misbrug af sociale medier” (FU), er ikke placeret i 
trekanterne, men arbejdsgruppen ønsker at nævne dem i notatet. ”Brug og misbrug af sociale medier” er til 
tilbud, som er blevet afprøvet 5 gange, hvorfor den ikke er placeret i trekanterne.  
FU er på vej med en indsats som direkte fokuserer på online radikalisering, men erfaring med den dialogbaseret 
workshop viser, at det digitale element ofte fylder meget hos de unge under workshoppen, hvorfor arbejdsgrup-
pen mener den er relevant og nævne. 
 
Brug og misbrug af sociale medier (FU): 1 temaformiddag med ca. 20 deltagere. Det er gennemført 5 gange i 
perioden juni-november 2016. Formålet er, at bidrage til pædagogernes forståelse af unge på sociale medier, og 
om hvordan man kan håndtere dårlig trivsel, der har sit afsæt der i. 1. del - Kort oplæg omkring de unges “always 
on” kultur. Oplægget indeholder emnerne; sociale medier og trivsel, sociale medier og privatliv og “mobning” på 
sociale medier. 2. del - Der arbejdes med to vigtige spørgsmål for at kunne bidrage til trivslen, når det handler 
om sociale medier: Hvordan hjælper I børn og unge, der har været udsat for 
uhensigtsmæssig adfærd på nettet? Hvordan snakker I med børn og unge, der ikke har en hensigtsmæssig ad-
færd på nettet? 
Indsatsen placeres i det forbyggende felt, men bevæger sig mod arbejdet med en indgribende indsats. 
 
Dialogbaseret workshop: 
Indsatsen arbejder med at forebygge radikalisering og diskrimination i Aarhus Kommune. Indsatsen tilbydes 9. og 
10. klasser, samt gymnasieklasser og andre ungdomsuddannelser i Aarhus Kommune. 
 
Ønskes det at arbejde videre med en oversigt over indsatserne i MSB og MBU kan ydelseskataloget laves til et 
grafisk materiale, som kan indtænkes i en samlet kommunikationsstrategi for området. 
 
 
  


