
WORKSHOPPENS TEMA ER:
Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone 
til at skabe struktur på dagligdagen.

Velfærdsforvaltningen og Børn & Unge inviterer til en workshop med fokus på anvendelse af IT 
i arbejdet med inklusion. Fagpersoner i begge forvaltninger står overfor udfordringer i arbejdet 
med borgere, der har brug for hjælp til at skabe struktur i dagligdagen. IT rummer muligheder for 
at støtte disse borgere i deres hverdag. Der findes en række IT værktøjer som vi kan blive bedre 
til at bruge til gavn for borgerne. Du vil møde specialister fra Vejle Kommune og udefra, og der vil 
blive mulighed for at udveksle erfaringer med andre fagfæller om hvordan disse værktøjer bruges.

Formål med workshoppen er at udbrede kendskabet til hvilke muligheder IT rumme i arbejdet 
med inklusion.
Målgruppen er fagpersoner i forvaltningerne Børn og Unge og Velfærdsforvaltning.  
Alle kan være med.

Workshoppen holdes Tirsdag den 27. august kl. 11.30-16.00 i Learning Lab, Skolegade 1, Vejle.

Deltagerantal 20 (10 pladser til hvert forvaltningsområde). 

Tilmelding sker til Anne Merete Linde på anmli@vejle.dk senest den 15. august 2013.  
Arrangementet er gratis.

Bliver denne første workshop en succes planlægges der yderligere 2-3 workshops i 2013-14,  
hvor mulige temaer er:
•	 IT	til	udvikling	og	læring	
•	 IT	til	løsning	af	hverdagsopgaver
•	 IT	til	brug	i	relationsopbygning/bevarelse

Med venlig hilsen

Børn & Unge Forvaltningen og Velfærdsforvaltningen
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PROGRAM, TIRSDAG DEN 27. AUGUST

Kl. 11.30  Frokostsandwich  
 

Kl. 12.00  Velkomst og dagens program ved Mads Bo-Kristensen, Chefkonsulent, Børn &  
 Unge Forvaltningen og Anne Grønnegård, Chefkonsulent, Velfærdsforvaltningen 

Kl. 12.10  Skanderborg Kommune præsenterer projekt ”Remind” ved projektleder  
 Tina Sønderskov og tovholder John Mitchell 
 
Remind er et udviklingsprojekt for borgere med opmærksomhedsforstyrrelse som fx ADHD. I 
projektperioden har borgerne afprøvet smartphones som hjælpemiddel til at støtte dem i at struk-
turere og planlægge deres hverdag samt håndtering af vanskelige situationer. Telefonerne har haft 
et særligt program (applikation) installeret ved navn Multi Comai, der bl.a. indeholder kalender- og 
påmindelsesfunktioner, krisehåndteringsplaner og visuel støttefunktioner, som fx beregne pris 
ved indkøb samt tidsvisning. I præsentation af projektet vil resultaterne bliver præsenteret og 
også erfaringer med at anvende IT som et pædagogisk redskab.  
 

Kl. 13.20  Oplæg ved Christian Møller Nielsen Langagerskolen, Århus om anvendelse af  
 struktureringsværktøjer.  
 
Oplægget vil komme omkring hvordan Langagerskolen strukturer en skoledag - hvordan og med 
hvilke værktøjer. 
Mange børn med ADHD eller autisme har behov for en stram ydre styring, og et tydeligt overb-
lik for at være i verden. Ved at anvende eksempelvis iPads som platform for Google-kalender, 
Mobilize-Me og Symbol Kommunikation, BookCreator, Keynote, ComicBook. 
 
Efter præsentationen vil der være mulighed for at afprøve nogle af de app´s, som har vist sig 
særlige nyttige. 
 

Kl. 14.30  Oplæg ved konsulent Max Jensen, Socialstyrelsen 
  
Max Jensen vil i sit oplæg komme ind på udviklingstendenser på området, og hvordan Socialsty-
relsen arbejder med IT og inklusion. 
 

Kl. 15.00  Hvem kan hjælpe i vores egen organisation – præsentation af Vifin, CSV og  
 websitet for IT og inklusion. 
 

Kl. 15.30  Opsamling og tak for i dag 
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