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Den demokratiske samtale
Kære borgmestersekretær
Vi har inviteret en række af landets dygtigste forskere og praktikere til at sætte fokus på
demokratiske samtaler i en digital tidsalder. Giv alle kommunalbestyrelsesmedlemmer
adgang for kun 8.000 kr.
Den offentlige debat er rykket ind på de sociale medier. Det er der mange fordele ved – her er
nogle få:
Det er ikke kun bedsteborgerne, der kan blande sig i debatten
Det er muligt at reagere hurtigt på f.eks. kriser og problemer
Du behøver ikke være venner med lokalavisen for at udtrykke din holdning.
Men konsekvenserne af, at den offentlige debat er rykket online, stiller helt nye krav til,
hvordan man skal gebærde sig.
For os, der ikke er digitalt indfødte, kan kommunikationsformen på sociale medier være utryg og
rejse spørgsmål som:
Hvordan holder man en ordentlig tone, selvom andre ikke gør?
Hvornår skal man reagere, og hvornår skal man lade den passere?
Hvad gør man med trolls (internetlingo for personer, der skriver indlæg og kommentarer
for bevidst at støde og provokere)?
Hvad gør man, hvis man ender i en shitstorm?
– og ikke mindst:
Hvordan skaber man en god demokratisk samtale?
Tre morgenseminarer for hele kommunalbestyrelsen
Sammen med nogle af de dygtigste forskere og praktikere har vi udviklet tre intensive
morgenseminarer til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som vil være bedre til at føre
demokratiske samtaler på de sociale medier.
Morgensessionerne varer én time og giver deltagerne:
Ny viden om den offentlige debat anno 2020
Indsigt i de sociale medier som medie og platform
Redskaber til at holde debatten på sporet.
Underviserne på de tre morgenseminarer er:
Peter Aagaard , lektor, ph.d. og forfatter til bogen "Politisk kommunikation: Nye tider og
nye aktører "
Christian Kock , professor i retorisk og forsker i politisk argumentation, debat og

troværdighed
Benjamin Rud Elberth , specialist i digital kommunikation og tidligere
kommunikationsrådgiver fra partier på begge fløje.
Adgang til hele kommunalbestyrelsen for kun 8.000 kr.
Morgenseminarerne afholdes online den 17. november, 24. november og 26. november – alle
dage kl. 8.30-9.30. Hele kommunalbestyrelsen kan få adgang til alle tre seminarer for kun
8.000 kr. Det svarer til en deltagerpris på 320 kr. pr. person, hvis der er 25 medlemmer i
kommunalbestyrelsen. Læs mere om morgenseminarerne her > >
Jeg håber, at du har mulighed for at videresende denne mail til de rette personer. Rigtig god
dag!
Mange hilsener

Du m odtager denne m ail, fordi du i forbindelse m ed en tilm elding har givet tilsagn til, at CO K m å k ontak te
dig m ed yderligere inform ation. Ø nsk er du ik k e at m odtage m ails fra CO K, k an du afm elde dig her .
Vil du have tilbud om k urser og k om petenceudvik ling direk te i din indbak k e? Så tilm eld dig nyhedsbreve fra
CO K her .
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Vil du vide mere om kommunernes egen forening og læringspartner? Se videoen her

