
Kære	  potentielle	  rollemodel,	  
	  
Tak,	  fordi	  du	  læser	  dette!	  
Jeg	  vil	  gerne	  invitere	  dig	  til,	  at	  blive	  digital	  rollemodel	  på	  DigiPippi.dk	  for	  piger	  og	  ruste	  dem	  
til	  at	  blive	  de	  teknologiske	  og	  digitalt	  mindede	  kvinder,	  som	  de	  fortjener	  at	  blive.	  
	  
Hvad	  er	  DigiPippi?	  
DigiPippi	  er	  et	  digitalt	  socialt	  fælleskab	  for	  piger	  mellem	  7	  og	  13	  år,	  som	  vil	  lære	  om	  det	  
digitale,	  teknik,	  IT	  og	  alle	  dets	  muligheder.	  På	  DERES	  præmisser!	  
	  
Piger	  lærer	  som	  udgangspunkt	  anderledes	  end	  drenge,	  og	  det	  sociale	  aspekt,	  herunder	  
muligheden	  for	  at	  spejle	  sig	  i	  andre,	  er	  essentiel.	  
	  
DigiPippi	  er	  ikke	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  teknologi	  feminisme	  men	  et	  tiltag,	  som	  ser	  på	  pigernes	  
vaner,	  rollemodeller	  og	  måde	  at	  interagere	  på,	  og	  introducerer	  de	  mange	  teknologiske	  
muligheder	  derigennem.	  
	  
Hvad	  betyder	  det	  at	  blive	  rollemodel?	  
Det	  kan	  egentlig	  betyde	  så	  meget	  eller	  så	  lidt,	  som	  du	  har	  overskud	  til	  ☺	  
	  
Minimums	  ’kravet’	  er,	  at	  du	  er	  kvinde,	  	  deler	  din	  rejse	  frem	  til	  der,	  hvor	  du	  er	  i	  dag,	  så	  pigerne	  
kan	  se	  og	  læse	  om	  dig,	  der	  ER	  i	  gang	  med	  teknologi,	  IT	  og	  alt	  det	  digitale	  vi	  omgiver	  os	  med	  i	  
dag.	  
	  
Andre	  opgaver	  som	  rollemodel	  kan	  være:	  

-‐ Deltage	  i	  live	  chats	  med	  pigerne	  
-‐ Lave	  Q&A/	  artikler	  om	  teknologi,	  digitale	  medier	  osv	  
-‐ Korte	  videoindslag,	  som	  vil	  blive	  brugt	  i	  DigiPippi	  TV	  
	  

DigiPippi	  leder	  ikke	  efter	  eksperter,	  selvom	  de	  meget	  gerne	  må	  være	  med	  ;)	  
Målet	  er,	  at	  vise	  hvor	  forskellige	  teknologiske	  og	  digitalt	  mindede	  kvinder	  er	  og,	  at	  vise	  hvilke	  
jobs	  eller	  interesser	  man	  kan	  ende	  med.	  
	  
DigiPippis	  endelige	  mål…	  
...er	  IKKE,	  at	  skabe	  supernørder!	  	  
Det	  er,	  at	  skabe	  interesse	  hos	  pigerne	  for	  den	  verden	  vi	  lever	  i,	  og	  give	  dem	  selvtilliden	  og	  
viden	  til,	  at	  vise	  deres	  værd.	  
Om	  det	  så	  er,	  at	  betjene	  deres	  mobil	  eller	  printer	  som	  en	  prof	  eller,	  at	  kode	  et	  spil	  fra	  grunden.	  	  	  
	  
Der	  er	  brug	  for	  dem,	  og	  vi	  kan	  sammen	  hjælpe	  dem	  et	  lille	  stykke	  af	  vejen.	  
	  
Tak	  for	  din	  opmærksomhed	  ☺	  
Meld	  dig	  på	  enten	  kontakt@digipippi.dk	  eller	  paedagonok@evafog.dk	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen,	  Eva	  Fog	  


