
Dabeco certificerer institutioner i sund skærmpolitik 

Certificeringen er målrettet alle organisationer, der deler idéen om, at det er vigtigt at have fokus 
på de unges skærmtid. Med en certificering i sund skærmpolitik sender organisationen et klart 
signal til omverden, til brugerne, til familierne, til medarbejderne, til køber-kommuner og 
politikerne om, at her er en skærpet opmærksomhed på børnenes skærmforbrug. 

Oplægsholderne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kendskab til unges 
skærmforbrug. Alle oplægsholdere forstår, at inddrage kursisterne så ingen kommer til at kede sig 
i løbet af dagen. 

Den certificerede organisation får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemmeside 
samt andre relevante steder. Dertil får organisationen et fysisk messingskilt, hvorpå det fremgår, 
at organisationen er certificeret med en ”sund skærmpolitik”. 

Det er institutionen selv, der under kyndig vejledning, får lov at bestemme hvilken skærmpolitik 
institutionen ønsker. Vi beder institutionens personale tage stilling til skærmtider, mobning på 
nettet, at sikre den gode tone online, billeddeling og hvordan man kan hjælpe og støtte til andre 
trivselsfremmende aktiviteter. 

Vi underviser desuden I hvordan man kan tale med unge og forældre hvor skærmen står i vejen for 
et liv med fysisk aktivitet, fysiske venskaber samt andet sundhedsfremme. 

  



En certificering i sund skærmpolitik betyder, at institutionen i sin helhed får fokus på de værdier 
såvel som skyggesider, der findes i den digitale verden. Medarbejderne på institutionen får således 
mulighed for at udvikle og implementere en meningsfuld skærmpolitik på et oplyst grundlag. — En 
skærmpolitik der tilgodeser institutionens pædagogiske målsætninger. Fokus for certificeringen er 
at værne om børn og unges mentale sundhed samt deres motivation, læring, sociale fællesskaber 
og offline fritidsinteresser. 

Personalet har med denne certificering fået indgående kendskab til følgende temaer: 

• Indføring i det problematiske forbrug af computerspil  
o Institutionens medarbejdere får en introduktion til skærmens påvirkning af 

børn og unges mentale sundhed. De får ydermere indblik i de symptomer, 
man skal være opmærksom på ved problematisk forbrug af computerspil. 

• Sociale medier 
o Institutionens medarbejdere får en introduktion til sociale mediers påvirkning 

af børn og unges mentale sundhed. 

• Neurologiske påvirkninger af et overforbrug af computerspil og digitale devices  
o Institutionens medarbejdere bliver introduceret til hjernens udvikling samt 

implikationerne af et stort forbrug af computerspil og sociale medier. 

• Samtaleteknikker målrettet mennesker med et problematisk forbrug af de digitale 
devices.  

o Institutionens medarbejdere bliver introduceret for samtaleteknikker, der kan 
anvendes med forældre såvel som børn og unge, der er blevet, eller er i risiko 
for at udvikle usund brug af digitale devices. Derudover får kursisterne 
praktiske redskaber til at hjælpe de unge til at bruge sociale medier på en 
mere bevidst og reflekterende måde. 

• Digitale mediers indflydelse på menneskets kognitive funktionsniveau og læring  
o Institutionens medarbejdere bliver introduceret til evidensbaseret videnskab 

omhandlende digitale mediers indflydelse på menneskets kognitioner og 
indlæringsevne. 

• Implementeringen af nye retningslinjer for sund skærmpolitik 
o Institutionens medarbejdere bliver introduceret for vigtigheden af 

stillingtagen ift. skærmtider, mobning på nettet, sikre en god tone online, 
billeddeling, indføring af spil som er alderssvarende ift. PEGI, alternative 
former for aktiviteter, inddragelse af børn og forældre. 

o De nye skærmregler institutionen fastsætter skal fremgå på skolens 
hjemmeside, således at forældre og andre interessenter kan tilgå den. 

På denne baggrund har institutionen udviklet følgende retningslinjer, der berettiger dem til at 
være en institution certificeret i en sund skærmpolitik. 

 


