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Til Lær mere om it-netværket 

 

Invitation til workshop om målrettet hjælp til særlige målgrupper i forhold 

til deres digitale kommunikation med det offentlige 

 

Digitaliseringsstyrelsen vil gerne invitere Lær mere om it-netværket til en 

workshop om, hvordan vi bedst muligt hjælper de borgergrupper, som fortsat har 

behov for særlig målrettet hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. 

Det gælder fx social udsatte, ikke-vestlige indvandrere, unge, ældre, pårørende osv.  

 

Som en del af dette arbejde vil Digitaliseringsstyrelsen udvide Lær mere om it-

netværket, så det inkluderer organisationer, der repræsenterer endnu flere 

relevante målgrupper. Derfor inviteres en større gruppe til at deltage i 

workshoppen, og give deres input til hvordan vi i Lær mere om it-netværket kan 

arbejde fremadrettet med henblik på at imødekomme de nævnte målgruppers 

behov.  

 

Program for dagen: 

 

Introduktion til dagen 

Digitaliseringsstyrelsen sætter rammerne for dagen ved at gennemgå status for den 

digitale kommunikation med det offentlige, de udfordringer, der findes for særlige 

grupper af borgere, samt de foreløbige tanker om en kommende strategi. Herefter 

fordeler deltagerne sig i to nedenstående workshops. 

  

Workshop 1: Nye initiativer  

Evalueringen af hjælpeindsatsen i foråret 2014 og tal fra Danmarks 

Statistik dokumenterer, at der er visse målgrupper, som har brug for mere 

målrettet kommunikation i forhold til at kommunikere digitalt med det 

offentlige, fx socialt udsatte, ikke-vestlige indvandrere, unge, ældre og 

pårørende. I denne workshop diskuteres gennemførelsen af nye tiltag og 

eventuelle produkter målrettet disse borgergrupper.  

 

Workshop 2: Udvikling af de digitale hjælperedskaber 

I denne workshop evalueres Lær mere om it-netværkets nuværende 

digitale hjælperedskaber med henblik på evt. udvikling af redskaberne. De 

nuværende redskaber består af demomiljøet for borger.dk og 

hjemmesiden it-formidler.dk, som er målrettet it-undervisere, der kan 

hente undervisningsmoduler og anvende demomiljøet til egne 

undervisningsforløb. Der foreslås en revitalisering af it-formidler.dk, 

herunder en diskussion af behovet for fortsat at tilbyde 

undervisningsmateriale. 

 

 

 



   

   Side 2 af 2 

Praktiske oplysninger:  

 

Workshoppen afholdes af Digitaliseringsstyrelsen i Rentekammersalen i 

Finansministeriet fredag den 27. marts 2015. Tilmelding udbedes senest den 20. 

marts 2015. Tilmelding foregår via dette link, hvor I bl.a. bedes om at angive 

hvilken workshop du ønsker at deltage i.  

 

Tilmeld jer via dette link: goo.gl/bWpZpz 

 

I er velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 41 78 21 67 eller på 

anbkr@digst.dk hvis I har spørgsmål. 

 

Vi håber at se jer til workshop den 27. marts 2015. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Anja Byriel Kronborg 

  

 

_________________________ 
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