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Hva’ ska’ jeg med Kommunen? Udviklingsprojekt 2013-2014. 
 

 

Inspirationsseminar: ”It formidling for og med unge” 
 

 
Tid: Tirsdag d. 9. september, 2014. Fra kl. 9.30 til kl. 15.00. 
 
Sted: Godsbanen, (Remisen), Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.  
Baggrund:  
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, 
Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulent-
firmaet Knudsen Syd arbejder sammen om at finde nye måder at formidle de digitale ser-
vices til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannel-
se, læringsforløb etc. Parterne inddrager lokale unge i processerne, og inspirerer hinan-
den, lærer og udvikler undervejs i det 2-årige projektforløb, som Kulturstyrelsen har støttet. 
 
Som led i udviklingsprojektet inviteres udvalgte samarbejdspartnere til et seminar, hvor 
formålet er: 
 
At opnå ny faglig indsigt i arbejdet med formidling af digitale services. 
At formidle projektideer og foreløbige erfaringer til kolleger i branchen og samarbejdspart-
nere  
At bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice. 
 
Program: 
 
O9.30 Ankomst og morgenmad i Godsbanens cafe: Spiselauget.  

http://godsbanen.dk/aktoerer/cafe/ 
 
10.00          Velkomst v. biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg,  

Kulturhuset Magion, Billund Kommune.  
 
10.15 Hvordan får man børn og unge i tale på digitale medier, når man selv er 

en stor og tung public service elefant? 
Det vil Frederik Hansen give sit bud på med eksempler fra DR’s digitale pro-
duktioner og indsatser i B&U-afdelingen. Han vil give eksempler på ting, der er 
lykkedes og projekter, der ikke lykkes og fortælle lidt om at stryge målgruppen 
mod hårene og ikke altid give dem, det de tror, de vil have. 
 
Frederik Hansen har i mange år stået i spidsen for udviklingen af de digitale 
initiativer i DR’s B&U-afdeling. I dag er han direktør i OK Monkey - et produk-
tionsselskab, som producerer tv, spil og apps til børn og unge. 

 
 Debat i plenum. 
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Kl. 11.15 Ikke om 10 minutter eller lige om lidt… Nu!  

Teenagere på sociale medier 

Internettet og mobiltelefonen er blevet en naturlig del af vores allesammens 
hverdag. Vi sender beskeder og smileys, og holder os opdateret i strømmen 
på Facebook. Med internettet i lommen kan vi være i kontakt med hinanden - 
hvor som helst og når som helst. Ikke om 10 minutter eller lige om lidt… Nu! 

Oplægget fokuserer på teenageres digitale kommunikation, fordi det er blandt 
teenagerne at de digitale tendenser ses tydeligst. Det handler om en ung-
domskultur, øjeblikskommunikation og digital deltagelse. Og hvordan vores 
digitale virkelighed har kæmpestore konsekvenser for mødet mellem borgeren 
og det offentlige.  

Peter Vittrup er seniorrådgiver ved det digitale konsulenthus Seismonaut, og 
arbejder til daglig med blandt andre Københavns Kommune, Digitaliserings-
styrelsen og Rådet for Sikker Trafik. 

Debat. Ordstyrer konsulent Hanne Marie Knudsen. 
 
Kl. 12.30 Frokostbuffet i Godsbanens Cafe: Spiselauget. 
 
Kl. 13.30 Workshops & Best Practice:  

Efter korte introer ved workshopholderne kan mødedeltagene vælge imellem 
én af grupperne. Her vil der være mulighed for at gå mere i dybden med det 
enkelte projekt. Der vil være en kort pause med kaffe, hvorefter der på ny kan 
vælges mellem én af grupperne.  

 
1. IT spil for og med unge i Skanderborg og om bibliotekets rolle. v. børne-unge 

og spilbibliotekar Jesper F. Ølsgaard, Skanderborg Bibliotek.  
 

2. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – sofaformidling på nettet og an-
dre formidlingsaktiviteter.v. formand for DGS Østjylland, Lasse Sjøbeck.  

3. Aarhus Kommunes Bibliotekers nye digitale projekt: Digital ABC.  

4. Projekt ”Ung og digital borger”. Om samarbejdet med unge digitale formidlere 
i Horsens. v. projekt- og uddannelseschef Vibeke Mygind, Horsens Bibliotek.  

  
Kl. 14.30 Perspektiver og muligheder i aktuelle projekter. 

Fælles debat og opsamling. 
 
v. Ole Bisbjerg og Hanne Marie Knudsen. 

  
Kl. 15.00 Afslutning – og kom godt hjem. 


