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Børn og unge savner engagerede og profes-
sionelle voksne, der kan hjælpe demmed deres
digitale liv. Kommuner og skoler må træde i
karakter i hverdagen, ikke kun når der er store,
spektakulære sager, lyder opfordringen fra for-
manden for Medierådet for Børn og Unge og
formanden for Danske Skoleelever.

tekst og foto THOMAS KOKHOLM

Kun 10 procent af skoleelever
ne oplever, at deres lærer inte
resserer sig for deres digitale
liv og trivsel. Kun to procent
af børnene oplever, at pæda
gogerne interesserer sig. Det
viser en undersøgelse foretaget
af Medierådet for Børn og Unge
og Børns Vilkår, der hedder Di
gitale medier i Børnehøjde.
– Børn og unge mangler sim
pelthen relevante voksne, som
de kan sparre med om deres
digitale liv. Børnene oplever
ofte, at der kun er fokus på det
i skolerne, når der er de store,
triste sager om hævnporno el
ler hurtcore, siger formand for
Medierådet for Børn og Unge
Stine Liv Johansen, der holdt
oplæg på KL’s Børn og Unge
Topmøde før vinterferien.
– De voksne skal tage hand
ling. Børn føler generelt, at de
ikke kan gå til de voksne, når
det drejer som ommobning,
og især når det er krænkelser
af seksuel karakter, siger Stine
Liv Johansen.
Med voksne mener hun i denne
sammenhæng både forældre,
lærere og pædagoger med fle
re. Hun har taget en rød cykel
hjelmmed til at eksemplificere

sin pointe.
– Vi lærer børn og unge færd
selsreglerne, på sammemåde
skal de lære reglerne i den digi
tale verden. Men det er vigtigt
at understrege, at det aldrig er
deres fejl, hvis det går galt. På
sammemåde, som det ikke er
deres fejl, hvis de bliver kørt
ned, fordi der er en eller anden,
der kører 85 kilometer i timen
ned adhovedgaden i en by, siger
Stine Liv Johansen.

Kan ikke bruge forældre
Formanden for Danske Sko
leelever, Thea Enevoldsen, er
enig i, at hendes generation har
brug for voksne, der kan give
dem digital dannelse og tekno
logiforståelse.
– Når der er de store sager som
Umbrella (sagen om deling af
hævnporno, red.), hurtcore og
så videre, så fylder det meget.
Så tagerman lige et enkeltmøde,
og så er det det. Der er brug for
megetmere fokus i hverdagen
til de mindre, men alvorlige,
ting – hvad sker der, når en
elev for eksempel bliver smidt
af klassesnappen og så videre.
Man skal kunne tale om digital
mobning. Giv os klassens time
tilbage, hvor vi kan tale om den
slags, siger hun og fortsætter:

– Det er vigtigt, at en elev tør gå
til sin lærer eller forældremed
de her ting. I skal hjælpe os, siger
Thea Enevoldsen henvendt til
forsamlingen af politikere og
professionelle fagfolk.
Hunmener, kommuner og lære
re har et stort ansvar.Man kan
ikke regnemed, at forældrene
står for den digitale dannelse.
– Vi har brug for digital dan
nelse og teknologiforståelse,
der kan give min generation
selvindsigt. Mine forældre kan
ikke give mig det. De har ikke
nok forståelse af det. De har
ikke den didaktiske og pædago
giske kompetence, der skal til.
Vi har for eksempel brug for,

at der er en lærer, der fortæller
os om algoritmer, og forklarer,
hvordan de styrer mig rundt på
de sociale medier, siger hun.

Den digitale skolegård
Hvis ikkemanmere systema
tisk underviser og diskuterer
digital adfærd og teknologifor
ståelse i skolen, mener Thea
Enevoldsen, atman taber nogle
elever.
– Det er nødvendigt for, at jeg
kanmanøvrere rundt i det
digitale samfund, siger Thea
Enevoldsen.
Hunmener, at de voksne skal se
det digitale univers, som børne
ne og de unge bevæger sig i, som
noget, der ikke er adskilt fra den
almindelige sociale omgang.
–Man griber jo ind, hvis der
foregår ting, der ikke burde
foregå i skolegården.Men i den
digitale skolegård venterman
ofte, til det rammer det fysiske
klasselokale.Man skal være op
mærksom tidligere, siger Thea
Enevoldsen.• tkn@kl.dk

Lærerne interesserer
sig ikke for vores digitale liv
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De unge har brug for voksne,
der kan give dem digital dan-
nelse og teknologiforståelse,
mener formanden for Danske
Skoleelever, Thea Enevoldsen
(t.v.). Her sammen med for-
mand for Medierådet for Børn
og Unge Stine Liv Johansen.
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Sundhedsvæsenet står over for udfordringer,
der kræver politisk handling fra regeringen,
lyder en fælles opfordring fra Danske Regioner,
KL, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen,
FOA, HK Kommunal og Sundhedskartellet, som
samlet har formuleret en række anbefalinger,
forventninger og krav.

tekst THOMAS KOKHOLM

Sundhedsvæsenet står over
for en række udfordringer, der
kræver politisk handling fra
regeringen. Blandt andet er der
behov for at styrke kompeten
cer og kapacitet i det samlede
sundhedsvæsen i taktmed, at
antallet af ældre og kronisk
syge borgere samt borgeremed
psykiske lidelser i de kommen
de år stigermarkant, lyder det i
en fælles udmelding fra Danske
Regioner, KL, PLO, Yngre Læ
ger, Overlægeforeningen, FOA,
HKKommunal og Sundheds
kartellet.
– Det her er en opfordring til,
at regeringen og Folketinget
begynder drøftelsen fremmod
en sundhedsreform. Det her er
et signal om, at der er enmeget
stor fællesmængde,måske 97
procent, af både udfordringer
og løsninger, som vi er enige om,
for at kunne levere god sundhed
til danskerne, siger KL’s for
mand, Jacob Bundsgaard.

Vi er ikke i skyttegraven
På konferencen Sundhedspoli
tisk Topmøde påNationalmuse
et for nylig forsøgte Sundheds
ministerMagnusHeunicke (S)
ellers at fremstille det, som om

at det var uenighedermellem
KL ogDanske Regioner, der var
en del af årsagen til, at regerin
gen ikke kommermed et bud på
en sundhedsreform.
–Hvis jeg skal kommemed et
godt råd til KLogDanskeRegio
ner, så er det:Hop op af skytte
gravene og lad os arbejde sam
menomdet. Denher regering
kommer ikke til at rulle scenen
ud og sætte spotlys på kampen
mellemKLogDanskeRegioner.
Jo hurtigere vi kommer over i
det konstruktive samarbejde, jo
hurtigere kommer vi i gangmed
at finde de konstruktive løsning
er, sagdeMagnusHeunicke.
Men detmanede organisatio

nerne i jorden ved kort tid efter
at sætte sig sammen og formu
lere en række anbefalinger, som
de er enige om.
– Vi er ikke i skyttegravene, vi
står her og omfavner hinanden,
siger Jacob Bundsgaard (S)

En politisk retning nu
Parterne bag udspillet frem
hæver, at der er behov for at
udvikle sundhedsvæsenet, så
borgerne i højere grad oplever
sammenhæng på tværs af sek
torer, herunder isærmellem
sygehus, kommunale tilbud og
almen praksis.
– Der er brug for kompeten
cer og kapacitet i det samlede
sundhedsvæsen i takt med, at
antallet af ældre og kronisk
syge borgere samt borgere med
psykiske lidelser i de kom
mende år stiger markant, siger
Jacob Bundsgaard.
Parterne bag opfordringen
fremhæver, at regeringen har
taget flere initiativer, som er
positive skridt i den rigtige ret
ning. Blandt andet er der indgå
et økonomiaftalermed regioner
og kommuner, der blandt andet
tager højde for den demogra
fiske udvikling, og der er afsat
yderligeremidler på Finanslo
ven til at give visse løft. Rege
ringen har samtidig lavet en
bred politisk aftale om at sætte
ind overfor rygning, ligesom der
blandt andet er nedsat en task
force for rekruttering til sund
hedsvæsenet.
Men det samlede sundheds
væsen venter fortsatmed stor
interesse på regeringens udspil
til en sundhedsaftale, der skal
sætte en politisk retning for ud
viklingen af sundhedsvæsenet
fremover.• tkn@kl.dk

Fælles opråb: Kom nu
med den sundhedsreform! Grønt lys til Aalborgs

millionstøtte til ny
festival
tekst MADS BRANDSEN

Det er helt inden for skiven, at
Aalborg Kommune påtænker
at støtte den nye musikfestival
Colorz med 600.000 kroner
om året i 2020-2022.
Det fastslår tilsynet under An-
kestyrelsen i en udtalelse, efter
at kommunen har henvendt sig
for at være sikker på, at støt-
ten til festivalen ikke konflikter
med kommunalfuldmagten,
der overordnet set slår fast, at
kommuner ikke kan støtte pri-
vat erhvervsvirksomhed.
Af aftalen med kommunen
fremgår det, at hvis selskabet
bag festivalen, Colorz Festival
ApS, får et overskud, der over-
stiger ”en rimelig fortjeneste”,
skal kommunens tilskud mind-
skes tilsvarende.
Colorz går efter at lokke de helt
store internationale navne til
byen – på samme måde som
festivalen Tinderbox i Odense
har gjort det med stor succes.
Netop Tinderbox har Aalborg
Kommune selv skelet til som
eksempel på, at en kommune
godt kan hjælpe en festival
økonomisk i gang.
Og det kan en kommune godt,
konkluderer tilsynet, der kalder
netop kulturaktiviteter et ”klas-
sisk eksempel” på aktiviteter,
som kommunerne kan støtte
økonomisk, så længe kommu-
nen kontrollerer, at midlerne
kun bruges til kultur.
Aalborg Kommunes jurister har
på baggrund af en sammen-
ligning med Odenses støtte
til Tinderbox vurderet, at støt-
ten til Colorz ikke overskrider
statsstøttereglerne, men dette
spørgsmål har Ankestyrelsen
ikke set sig i stand til at tage
stilling til.•mdbr@kl.dk
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