Politisk Erklæring om digital dannelse

Gribskov Ungdomsbyråd
Sponsorer: Venstre, Socialdemokraterne, Nyt Gribskov, Nyt Gilleleje, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Børn og unge er den første generation af digitalt indfødte, hvilket giver udfordringer i forhold til deres
digitale dannelse, da de jo ikke har nogle rollemodeller til at vise vejen. De sociale medier har stor
indflydelse på børn og unges trivsel, og mange børn er stødt på ikke-alderssvarende indhold på nettet.
Digitale kompetencer er et vigtigt redskab for fremtidens arbejdskraft.
Derfor ønsker Gribskov ungdomsbyråd:
- At klæde børn og unge i kommunen på til at navigere i informationsstrømmen og forholde sig til kritisk til
den.
- At børn og unge skal forstå de spilleregler, der gør sig gældende på de sociale medier.
- At alle børn og unge i Gribskov bliver digitalt kompetente.

Gribskov Ungdomsbyråd erklærer derfor:
At det er vigtigt med større opmærksomhed og nysgerrighed fra de voksne omkring børn og unge i forhold
til deres brug af nettet.
Børn og unges digitale dannelse er forældrenes ansvar i samspil med skole og daginstitutioner. Skolen skal
være understøttende med undervisning.
Gribskovs ungdoms Byråd ser gerne at alle klasser har 25 lektioner og en temauge som ”uge sex” om året
med undervisning i digitale færdigheder og digital dannelse.
Der skal være digitalt kompetente lærere på skolerne i Gribskov, det er måske nødvendigt, at lærerne
sendes på kurser, så deres digitale færdigheder opkvalificeres. Derudover skal skolen benytte sig af ”åben
skole” til få folk udefra til at undervise eller lave forløb for eleverne om digital dannelse.
Gribskov ungdomsbyråd ønsker ikke at der indføres censur ved at blokere adgang til de sociale medier på skolens
område, facebook bruges til fælles beskeder, lektier o.l. Ligeledes mener vi, at eleverne skal have lov til at bruge
mobiltelefon i timerne da, den brugt rigtigt, er et meget anvendeligt arbejdsredskab og er med til at udvikle
elevernes digitale færdigheder. Læreren kan naturligvis beslaglægge telefonerne i timerne, hvis de bruges
uhensigtsmæssigt
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