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Svenska enheten för bildningsväsendet

Att vara smart och säker på webben

Om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem
Tid: Tisdag 12.2.2019 kl. 9 – 15 (morgonkaffe från kl. 8:30)
Plats: Vasa stadsbibliotek, Dramasalen, Biblioteksgatan 13 (ingång via Rådhusgatan)
Målgrupp: Bibliotekspersonal, personal inom småbarnspedagogik, lärare, tjänstemän
Webben har blivit vår viktigaste informationskälla och ett medium där vi håller kontakt med
vänner och bekanta. Men webben är full av faror och risker som det är viktigt att vara medveten
om. Under kursen får vi lära oss om vilka riskerna kan vara och hur vi smart kan skydda oss mot
dem och handleda andra att göra det. Kursen tar upp ämnen som säkerhet och ansvar, källkritik
och integritet, falska och verkliga nyheter.
Varmt välkommen!
Kostnader
Ingen deltagaravgift. RFV bjuder på morgonkaffe och frukt på eftermiddagen. Deltagarna står
själva för övriga kostnader.
Anmälan
Anmäl dig senast 4.2.2019 via denna länk. Meddela också om du vill äta lunch (på egen
bekostnad) i lunchrestaurangen i biblioteket.
Kontakt
Om programmet: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.
Om frågor kring anmälan och annullering: Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi,
tfn 0295 018 610.
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Att vara smart och säker på webben
Om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem
Tid: Tisdag 12.2.2019 kl. 9 – 15 (morgonkaffe från kl. 8:30)
Plats: Vasa stadsbibliotek, Dramasalen, Biblioteksgatan 13 (ingång från Rådhusgatan)

PROGRAM
8:30

Morgonkaffe (RFV bjuder)

9:00

Att vara smart och säker på webben
Kim Holmberg, fil.dr., forskare, Åbo universitet
Bensträckarpaus ingår

11:30

Lunch (på egen bekostnad)

12:15

Att vara smart och säker på webben forts.
Bensträckarpaus med frukt

14:00

Hitta rätt bland fejknews och verkliga nyheter - detta är mediekunskap
Heidi Finnilä, journalist, YLE

15:00

Avslutning

