
Sa læg dog den 
skærm væk...

Randers Lille Skole inviterer til 
spændende foredrag og debataften

Computerspil, sociale medier og børn og unges stigende tidsforbrug i de virtuelle verdener kan blive en altoverskyggende 

og tidskrævende beskæftigelse. Det risikerer at blive til en slags afhængighed, hvor børn og unge mister deres 

interesse for skolen, stopper med at investere i forpligtende venskaber, og mister troen på, at de kan excellere i den virke-

lige verden. Computerspillene og de virtuelle universer kan virke forførende, men universerne risikerer også at medføre 

ubehagelige tanker og en følelse af stress.

Det mener vi ikke er fair, hverken overfor børnene, de unge eller familierne. Derfor vil vi gerne invitere til foredrag og 

debataften, hvor læge, Cecilie Aalund Federspiel og psykolog, David Madsen vil give indblik i de virtuelle universers 

farverige men også bekymrende universer.

Aftenen vil give os en forståelse for computerspil og hvordan disse ofte manifesterer sig i børn og unge menneskers liv. 

Aftenen vil ligeledes omhandle de sociale medier, og deres plads hos børn og unge.

I vil blive introduceret til forskellige spilgenrer, ligesom I vil høre om hvilke virkemidler den store spil-

industri anvender til at gøre os hooked, og hvordan Fortnite hijacker børn og unges hjerner.

Med udgangspunkt i hjernens biologi vil læge, Cecilie Aalund Federspiel give os forståelse for, hvordan hjernen påvirkes af 

at spille computerspil og hvad det betyder for den at befinde sig i de virtuelle landskaber.

Med inspiration fra talrige samtaler med børn, unge og forældre der har ladet computerspillene og onlinelivet blive altover-

skyggende får I virksomme strategier I kan bruge til at reducere skærmens magi.

Afslutningsvist vil alle deltagere blive inviteret til refleksion over egen praksis og/eller familieliv.

Der vil blive mulighed for at købe drikkevarer og en lille 

snack. Vi reserverer så mange stole til jer som I har betalt for. 

Husk vigtigt at skrive navn i kommentarfeltet på Mobilepay. 

Alle interesserede fra nær og fjern er velkomne!

sted  : Randers Lille skoles sal
tid  : torsdag 4/4 kl. 18.30 - 21.00
pris  : 50,-/pers. [mobilepay 79605]

Vel mødt til endnu en fantastisk 
oplysende og brandaktuel aften på 
Lilleskolen!

- Bestyrelsen


