
 

 

Mødereferat fra netværksmøde den 17. 
august 2015: Netværket for Digital inklusion 

 25. august 2015 
 

  

Oversigt over vedhæftede materialer: 
• Referat 
• Deltagerliste  
• Program 
• Slides fra introduktion og oplæg 
• Slides fra workshopopgaverne 
• Referat fra workshoppen: Borgere med handicap 
• Billeder fra dagen 
• Illustration til aktiviteter 
• Opsamling på individuelle aktiviteter 

Velkomst og introduktion v/ Sabine Bott Pedersen 
Sabine bød velkommen, takkede for opbakningen til netværket og opridsede formå-
let for dagen. 

 

Netværket fik et navn 
Gode forslag til netværkets navn blev sendt og stemt på forud for netværksmødet. 
Navnebuddet ’Netværket for digital inklusion’ fra Trine Bendix, Dansk Folkeoplys-
nings Samråd fik flest stemmer, og udgør dermed netværkets nye navn. 
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Oplæg om segmentanalyse v/ Anders Mogensen, Seismonaut 
Seismonaut har lavet en målgruppe- og segmentanalyse for Digitaliseringsstyrelsen, 
som Anders præsenterede. En deltager spurgte, hvorfor der i analysen ikke er en 
særskilt undersøgelse af borgere med handicap. Digitaliseringsstyrelsen fortalte, at 
borgere med handicap er inkorporeret i alle målgrupper, da både unge, ældre og 
ikke-vestlige indvandrere kan have et handicap, og supplerede med at fortælle, at 
der i Digitaliseringsstyrelsen generelt er et stort fokus på borgere med handicap.  

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens afsluttede segment- og målgruppeanalyse 
(Klik på ”Segment- og målgruppeanalyse: Om særlige målgrupper” på følgende 
side) 

Om Kampagnen 2015 v/ Henriette Eskelund-Hansen  
Henriette fortalte om efterårets kampagne og viste eksempler på produkter som fx 
webbannere, annoncer og foldere. Alt kan hentes på borger.dk/kampagne. Der var 
gode pointer om, at faktaarkene også bør laves i en tegnsprogsversion. Digitalise-
ringsstyrelsen undersøger muligheden for det. 

Workshop om hjælp til særlige målgrupper v/ Digitaliseringsstyrelsen  
Efter frokost fordelte deltagerne sig i grupper, der skulle arbejde med følgende 
målgrupper; unge, borgere i ændrede livssituationer, socialt udsatte, ikke-vestlige 
indvandrere og borgere med handicap.  

Deltagerne skulle lave forslag til arrangementer, som deres organisationer kan lave i 
uge 46-47 for netop disse målgrupper. Forslagene blev afslutningsvist præsenteret i 
plenum. Der var mange gode ideer. Fx at benytte Digital ABC som undervisnings-
materiale til de unge, at fokusere på 1:1 hjælp til socialt udsatte, dedikere en dag til 
opsøgende arbejde og meget mere. 

 

http://borger.dk/for-myndigheder/Sider/materialer.aspx
http://borger.dk/for-myndigheder/Sider/materialer.aspx
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Opsamling v/ Sabine Bott Pedersen 
Sabine sagde tak for i dag og for det fine fremmøde. Samtidig opfordrede hun del-
tagerne til at byde ind med emner til næste netværksmøde samt spurgte, om nogen 
kunne være interesseret i at lægge lokaler til. Digitaliseringsstyrelsen vil i så fald af-
holde udgifter forbundet med arrangementet.  

Nyttige links og kontaktinformationer: 
• Alle materialer kan findes på borger.dk/kampagne 
• Følg med i kampagneaktiviteter ved at ’like’ facebook.com/startpaanettet 
• Send beskrivelser af jeres aktiviteter til nana.c@adviceas.dk 
• Læs mere om netværket for digital inklusion på digst.dk/digitalinklusion 

 

         

 

https://www.borger.dk/kampagne
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