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Kære alle  
 
Det er jo efterhånden blevet en tradition at Bibliotek og Borgercenter i september måned går sammen om at 
give alle 9.klasser en digital dåb, og i år er ingen undtagelse.  
 
Når man er blevet 15 år bliver man digital borger og får tildelt sin egen digitale postkasse af det offentlige. 
 
Det betyder, at det offentlige sender breve og vigtige beskeder til deres digitale postkasse på nettet.  
For at kunne tjekke deres digitale postkasse, skal 15-årige have oprettet et NemID. Som noget nyt er MidID 
nu også taget i brug.  
 
Derfor skal I og jeres 9.kl besøge Biblioteket og Borgercenteret på Rådhuset den 31. august og den 14. 
september, hvor vi står klar med et undervisningsforløb. 
 
Vi afholder Digital dåb for at give eleverne: 
 

1. Et NemID – eleverne får et NemID og MidID, når de har deres pas med  
2. En introduktion til NemID og MitID – eleverne får et overblik over mulighederne for brug af NemID og 

MitID.  
 
Borgercentrets oplæg kommer til at handle om, hvilke funktioner på borger.dk som er vigtige at kende for de 
15-årige. Derudover kommer det til at handle om ansvar, både elevens og elevens forældres. Det vil også 
komme til at handle om de ting, som er relevante for 15-årige at vide om vilkår for den digitale postkasse. 
 
Bibliotekets oplæg kommer til at handle om færden på nettet.  
 
Det er vigtigt, at eleverne har deres pas med på dagen. Hvis eleven allerede har NemID til banken, skal 
eleven medbringe både pas og nøglekort, så vi kan udvide det, så det også gælder til det offentlige.  
 
I skemaet herunder kan i se hvornår de forskellige klasser skal til digital dåb. Husk at i år bliver det afholdt 
på Rådhuset. 
 

  31. august   14.-september 

09.00-10.00 9. A Dragør Skole    9.B Dragør Skole 

10.00-11.00 9.A St. Magleby Skole   9. C Nordstrandskolen 

11.00-12.00     

12.00-13.00 9.B St. Magleby Skole   9.D. Nordstrandskolen 

13.00-14.00 9.C St. Magleby Skole   9.E Nordstrandskolen 

 
Hvis der er nogen spørgsmål, må I endelig skrive/ringe til mig på boernebibioteket@dragoer.dk med emnet 
”Digital dåb” eller på 32890490. Spørg efter Amalie. 
 
Venlig hilsen 
Amalie Bagge 
Børne- og ungebibliotekar 
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