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Program

09.00-09.30 Ankomst og kaffe

09.30-09.45 Velkomst og præsentation af dagens program 

09.45-10.45 DELT – personlige fortællinger og psykologiske konsekvenser 
v/ Milla Mølgaard 

 Med udgangspunkt i de unges personlige fortællinger i bogen ”DELT” vil 
Milla Mølgaard tage kursusdeltagerne med ind i det maskinrum, hvor vi som 
voksne ellers normalt er forment adgang. Her kan vi få indblik i, hvordan det 
føles, når man som 15-årig pige mister kontrollen over sin nøgne krop; hvor-
dan det er at blive spredt nøgen på Facebook som 17-årig dreng, og hvilket 
nyt pres kønnene  hver især ligger under for i en tid, hvor digitalisering og 
seksualitet er tæt vævet sammen. 

 Milla inviterer 18-årige Linea og Red Barnets psykolog Lina Sjögren med i 
oplægget. Linea blev som 15-årig filmet og delt uden samtykke. Hun har følt 
sig meget alene og tegner et billede af, hvor stor en forskel det gjorde, da 
en voksen fagperson greb ind. Lina Sjögren fortæller om de psykologiske 
konsekvenser, og hvordan man som fagprofessionel kan støtte en ung, der er 
blevet delt uden samtykke. 

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Hvad siger loven om digitale sexkrænkelser? 
v/ Miriam Michaelsen

 Miriam vil belyse spørgsmålet med udgangspunkt i erfaringer fra konkre-
te sager, samt henvisninger til kapitlet i bogen ”DELT”, der omhandler det 
juridiske aspekt af digitale sexkrænkelser. Desuden vil hun have fokus på, 
hvordan man skelner mellem paragrafferne, og hvordan fagprofessionelle 
kan give deres viden om lovstoffet videre til de unge. I oplægget vil der 
være interaktion med deltagerne via platformen Menti, så man kan få Miri-
ams vurdering på sager – særligt gråzoner – fra det daglige arbejde. 

12.00-12.45 Frokost 

Unge og digitale 

sexkrænkelser
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12.45-13.45 Workshop – runde 1 
Se workshopbeskrivelser nedenfor

13.45-14.00 Pause

14.00-15.00  Workshop – runde 2 
Se workshopbeskrivelser nedenfor

15.00-15.10 Pause

15.10-15.25 Opsamling, afrunding og tak for i dag  
v/ Jonas Ravn

 Hvad har du fået med hjem fra kurset, og hvordan synes du, at det kan 
bruges i din praksis? Med udgangspunkt i dette spørgsmål vil Jonas 
identificere de vigtigste indsigter fra kursusdagen og kigge på dem i et 
bredere perspektiv. 

 
 

WORKSHOP 1 

Dialog og positive fællesskaber
Red Barnet har udviklet undervisningsmaterialet deSHAME til udskolingen med fo-
kus på digitale sexkrænkelser blandt unge.  Materialet er et redskab, som skal skabe 
refleksion og give eleverne viden om digitale sexkrænkelser og arbejde med positive 
fællesskaber på de digitale platforme samt styrke unges evne til at genkende kræn-
kende adfærd og sige fra på egne og andres vegne. Når børn og unge tør at åbne sig 
og fortælle om en digital sexkrænkelse, er det vigtigt, at de relevante fagpersoner ved, 
hvordan de håndterer situationen. 

Efter en kort introduktion til emnet og materialet går vi i dybden med enkelte øvelser 
og får i små grupper afprøvet og diskuteret, hvordan det kan gribes an. Hvilket formål 
har øvelserne, og hvilke overvejelser i arbejdet med de unge kan vi gøre os? Hvordan 
sikrer vi, at de unge bliver inddraget, og at der er gode rammer for, at de kan bidrage til 
undervisningen? Hvilke udfordringer kan man som fagperson stå med i dialogen med 
unge om digitale sexkrænkelser?

Facilitatorer:  
Jonas Ravn, seniorkonsulent, Center for Digital Pædagogik  
Lina Sjögren, rådgivningschef, Red Barnets rådgivning SletDet 
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WORKSHOP 2

Handleplan for digitale krænkelser
Hvad gør vi, når et ungt menneske oplever at få delt seksuelt krænkende billeder mod 
sin vilje? Hvem kontakter vi og med hvilken hensigt? Og hvordan og ad hvilke kanaler 
foregår kontakten?

I denne workshop vil vi arbejde med handleplaner, så du og dine kolleger er bedre 
klædt på, hvis eller når skaden sker i jeres kommune. Vi præsenterer eksempler (cases) 
på unge, der har fået delt seksuelt krænkende billeder, og vi vil i fællesskab med jer 
tale om de overvejelser, man skal gøre sig, når man som skole eller SSP bliver involve-
ret i sådan en sag.
 
Vi tager udgangspunkt i materialet deSHAME og andre eksisterende materialer, og du 
vil gå fra workshoppen med en skabelon og gode ideer, så du føler dig bedre klædt på 
til at lave en handleplan i din egen kommune.

Facilitatorer: 
Mads Hardal-Haugaard, SSP-konsulent, Hjørring Kommune  
Jesper Mørkholt, SSP-konsulent, Jammerbugt Kommune 

WORKSHOP 3

Politianmeldelser – håndtering og samarbejde
Politiinspektør Claus Birkelyng fortæller om NC3’s arbejde med digitale sexkrænkelser. 
NC3 står for Nationalt Cyber Crime Center og er Rigspolitiets Center for Cyberkrimi-
nalitet. Denne enhed arbejder med forskellige typer af digitale sexkrænkelser, hvor 
Umbrella-sagen er et af de mest kendte eksempler.

I forlængelse af oplægget vil Lars Esmarch facilitere en workshop, hvor der vil være 
fokus på generelle spørgsmål fra gruppen. Målsætningen er dels at øge vidensniveau-
et i forhold til anmeldelser og håndteringen af dem. Men også at deltagerne kan blive 
klogere på, hvordan man kan forbedre samarbejdet med politiet, når der opstår en sag.

Oplægsholder: 
Claus Birkelyng, Politiinspektør, Rigspolitiet NC3 

Facilitator: 
Lars Esmarch, kommunikationsansvarlig, Center for Digital Pædagogik  
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Unge og digitale sexkrænkelser  
- et kursus med fokus på jura, forebyggelse og billeddeling i en ungekultur  

”I dag er det to år siden, jeg fik delt videoen. Jeg har det for det meste godt, men der er stadig 
tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: Hvornår sker det næste slemme for mig?” siger 
Linea, der er 18 år. 

På dette kursus fortæller hun mere om sine oplevelser som et led i Milla Mølgaards oplæg, hvor vi 
både kommer tæt på de unge, der er blevet delt uden deres samtykke, og dem, som ulovligt har 
delt intime billeder. Milla inviterer også psykolog Lina Sjøgreen fra Red Barnet med i oplægget til 
en samtale om de psykologiske konsekvenser af en digital sexkrænkelse. 

Advokat Miriam Michelsen, der har erfaring fra en lang række sager om digitale sexkrænkelser, gør 
os via en række konkrete sager klogere på juraen og de forskellige paragraffer, der omhandler 
ulovlig billeddeling. 

Efter de to hovedoplæg er der mulighed for at deltage i workshops, der blandt andet sætter fokus 
på didaktik, forebyggelse og politiets arbejde med digitale sexkrænkelser.  

Kurset er gratis at deltage i og er målrettet SSP-konsulenter, lærere, pædagoger og andre 
fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge. Kursusprogram og tilmelding: [indsæt link] Ved 
tilmelding indtast koden: gratis. 
 
Kurset afvikles i Aalborg, Aarhus, Odense og København med identisk program, og det indgår i 
Projekt DELT; et projekt der handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt 
unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale 
på nettet. Kurset har til formål at ruste deltagerne til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i 
god og sikker digital adfærd. 
 
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center 
for Digital Pædagogik, og der er ydet økonomisk støtte fra TrygFonden, Det Kriminalpræventive 
Råd samt Connecting Europe Facility. Det faglige indhold af kurset er udarbejdet i samarbejde med 
SSP Samrådets fagudvalg for digital dannelse. 
 
Vi håber at se jer på kurset. 
 
Bedste hilser,  
 

             

          


