
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Digital Dannelsesdag 

- onsdag d. 12. oktober 2022 

 



Program Digital Dannelsesdag – onsdag 12/10-2022 
 

  

 

Tid  Fælles  Workshop  Workshop  Workshop  Workshop  

9.00-9.45  Julie 
Schneider  

Mine 
erfaringer 
med Metavers  

  

Kantinen  

            

9.45-10.00  Pause til at komme ud i de enkelte workshops  

10.00-10.45  Runde 1  Muldyr – digital 
kriminalitet  

Vestegnens 
Politiet  
  
Elevråd: Tobias  
 
Lokale: 25-26  

Elitesport og 
brugen af data.  

Peder Siggaard, 
BIF  
Lærer: MS  

Lokale: Ebbe 
Skovdal  

FOMO  

Cybernauterne  

Henrik Chulu  
  
Lærer: SC  

Lokale: 
Kantinen  

Start ups  

Nanna Møller 
Karlsen, 
3point.dk  
  
Elevråd: Julie  

Lokale: 11-12  

10.45-10.55  Pause til at komme ud i de enkelte workshops  

10.55-11.40  Runde 2  Elitesport og 
brugen af data.  

Peder Siggaard, 
BIF  

Muldyr – digital 
kriminalitet  

Vestegnens 
Politiet  

Start ups  

Nanna Møller 
Karlsen, 
3point.dk  

FOMO  

Cybernauterne  

Henrik Chulu  

11.40-12.15  Frokost oppe på skolen    

12.15-12.50  Klasserne  Arbejdsopgaver  Fremlæggelse  Diskussion     

12.50-13.00  Pause til at komme ned til foredraget  

13.00-13.45  Martin 
Zachariassen  

Fremtidens 
digitale 
kompetencer.: 
hvad skal de 
unge kunne?  

Kantinen  

            

13:45-14:00 Pause  

14.00-15.40  Klasserne  4. modul alm. 
undervisning  

        



Præsentation af foredrags- & workshopsholdere: 

 
Foto: Julie Schneider  

   

Mine erfaringer med Metavers  

Som journalist på Berlingske Business er jeg dykket 
ned i udviklingen af fremtidens internet. I den proces 
har jeg investeret i en lille grøn firkant i et digitalt 
nabolag, og jeg ejer nu en mikroskopisk del af 
internettet.    
  

Det har jeg gjort for at forstå, hvad det egentlig er,  
de største amerikanske techgiganter som Google, 
Microsoft, Apple og Facebook har investeret 
milliarder af dollar i at være med til at udvikle:   

  
Metaverset - også omtalt som web 3.0. Undervejs 
har det føltes, som om at jeg har kastet penge ud i  
et stort sort hul, mens jeg har stiftet bekendtskab 
med finurlige begreber som block chain, 
kryptovaluta, non-fungible tokens, hot wallets og 
extended reality.  

  

Hvordan bliver man digital jordejer, og hvordan 
kommer fremtiden til at se ud?  

  

Foto: Vestegns Politi  

  

Muldyr – digital kriminalitet  

Oplæg ved Københavns Vestegns politi omkring 
muldyr og hvidvask af penge.  

Hvad skal I vide omkring det at være muldyr, hvad 
betyder det, hvori består den kriminelle handling og 
hvordan undgår I at blive en del af hvidvask.  

  

Fire betjente fra vestegnens politi der dækker 
Brøndby lokalpoliti og deres økonomiske 
efterforskningsafdeling.    

  



Foto: Peder Siggaard, BIF

 

  

 

Elitesport og brugen af data  

Hvordan bruger Brøndby IF data til at optimere 
træning og kamp.  

Hvilke data er til rådighed? Hvordan bliver det 
behandlet og hvordan bliver det brugbart for trænere 
og spillere.  

Hvilke kompetencer kræver det at arbejde med 
sportsdata?  

Peder Sigaard er Projektleder i BIF.  

Foto: Henrik Chulu

  

FOMO - Fear of missing out  

Workshoppen vil handle om FOMO, hvor eleverne 
aktivt via bevægelse og diskussion skal forholde sig 
til   

deres digitale liv og mentale velbefindende. Eleverne 
vil drøfte problemstillinger de selv står overfor, hvad 
der kan være svært ved digitalt FOMO. Vi samler 
løsningsmodeller sammen og ideen er at eleverne 
laver deres egne guides til hvordan de skal håndtere 
FOMO, som de kan tage med videre.  

Henrik Chulu er en del af Cybernauterne og 
uddannet i filosofi og geografi, skriver om teknologi, 
kunst og samfund, og underviser i digital sikkerhed 
og privatliv. I et årti har han været meningsdanner 
om internetpolitik i Danmark.  

  

   

  



Foto: Nanna Møller Karlsen  

 

 

 

Start ups  

Som færdiguddannet journalist tog Nanna Møller 
Karlsen springet i 2015 og etablerede sin egen 
kommunikationsvirksomhed 3Point. 

Med Brøndby IF som omdrejningspunkt og mange 
års interesse for klubben er Nanna Møller Karlsen 
blevet en vigtig stemme i forståelsen af klubben og 
dens udvikling. 

Gennem dygtighed, hårdt arbejde og en række 
sponsorer har Nanna Møller Karlsen formået at gå 
fra Start Up til etableret virksomhed og udvidet med 
Brøndby Lyd. 

Nanna Møller Karlsen har været og er eminent til at 
bruge sociale medier i kommunikationen og 
markedsføringen af sine aktiviteter og har etableret 
netværket 3Pointholdet med stor succes. 

På workshoppen vil Nanna Møller Karlsen fortælle 
om sin forretningsrejse og inddragelsen af diverse 
digitale medier som opmærksomhedsskabere.  

   

Foto: Martin Zachariassen  

   

Fremtidens digitale kompetencer.: hvad skal de 
unge kunne?  

  

De digitale teknologier ændrer fremtidens 
arbejdsplads. Computeren har allerede overtaget en 
lang række væsentlige kognitive opgaver, og i 
fremtiden vil endnu flere opgaver, som mennesker 
udfører i dag, blive overladt til computere. 
Mennesker vil i stigende grad arbejde tæt sammen 
med computere om at løse komplekse opgaver. 
Hvad skal unge mennesker lære for at være godt 
rustet til fremtidens arbejdsplads? I dette foredrag vil 
jeg beskrive nogle udviklingstrends, som 
sandsynligvis vil være styrende for fremtidens 
digitale kompetencer.  

   

Martin Tvede Zachariasen er professor i datalogi, og 
tidligere rektor ved IT-Universitetet i København.  

   

 


