
 

 

 

 

Pressemeddelse  
 

Vi får mandag formiddag den 17.9 besøg af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen i forbindelse med 

hendes fokus på digital dannelse og digital trivsel blandt unge. 

Ministeren og Odder Gymnasium deler et stort engagement for emnet, som er særdeles aktuelt.:   

 

● 27.2 % af unge kvinder mellem 16 og 24 år har det seneste år oplevet ikke-fysiske 

seksuelle krænkelser (fra Juni). 

http://um.dk/da/ligestilling/nyheder/newsdisplaypage/?newsID=EB5D51FB-B2CD-

4F87-8641-CBFACF7D948B 

● Børn ned til 3. og 4. klasse nomineres af ældre elever til priser, der er krænkende 

og deles digitalt (fra september) 

https://www.b.dk/nationalt/de-boern-er-alt-for-unge-til-at-optraede-i-en-video-og-en-

kategori-der-har-en 

● 1g elever deltager i arrangementer, hvor de bl.a. pga. ulige magtforhold overskrider 

deres grænser fx ved puttemiddage - materialet deles igen efterfølgende digitalt (fra 

september) 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/red-barnet-graenseoverskridende-oplevelser-fra-

puttemiddage-kan-foelge-de-unge-i  

  

Årsagen til at ligestillingsministeren besøger os er, at vi sammen med Sex og Samfund har udviklet 

en politik, en handlings- og beredskabsplan, som skal sikre de unges digitale trivsel - se videoen. 

Derudover er vi i samarbejde med grundskoler, privatskoler fritidstilbud og Odder kommune i gang 

med at udvikle en plan for hele den digitale dannelse - fra børnehave til ungdomsuddannelse. 

Fokus er på, at dette problem ikke løses ved at rektorer bortviser eventuelle afvigere, men ved at 

skabe en helhedsindsats, der har fokus på forældrenes, de ungens og ikke mindste institutionerne 

og foreningernes ansvar. Vi skaber en rød tråd, et fælles sprog og en plan, der kan imødekomme 

og tilpasse vores kultur, så vi kan hjælpe og understøtte børn og unge i en kompleks virkelighed.  

 

Eva Kjer Hansen deltager først i et møde med relevante aktører og vil fra kl 11.00-11.15 holde et 

oplæg for alle vores elever om emnet og hendes engagement som ligestillingsminister. Derefter er 

der en undervisningssekvens, hvor ministeren overværer en 2g klasse der arbejde med emnet.  

 

For yderligere information er I mere end velkomne til at kontakte  

Uddannelsesleder  

Rasmus Pöckel  

rp@odder-gym.dk 

51633227 
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