
iPad Vision 2016

Konferencen for 
fagfolk på 

specialområdet med 
interesse i brugen af iPads 

til elever med særlige 
behov



Igen i år afholder Storebæltskolen konferencen iPad VISION. Sidste og forrige års konference var en stor 
succes med 175 deltagere, som deltog på en dag fyldt med spændende foredrag og workshops. 


Erfaringerne fra de sidste par år har givet os lysten til at gentage succesen og gøre dagen endnu mere 
relevant for deltagerne. Denne gang er programmet fyldt med indhold, som vil give deltagerne inspiration 
og konkrete værktøjer, som de kan bruge i deres arbejde med børn på specialområdet.


Målgruppen for konferencen er fagfolk fra specialområdet, som vil bruge iPads i deres arbejde med elever 
med særlige behov. Du er måske leder, lærer, pædagog, terapeut eller konsulent og søger nye måder at 
integrere iPads i dit arbejde. På denne konference kan du mødes med fagfolk, som har samme ønske, 
samt høre oplæg fra en række specialister og deltage i workshops hvor du får teknologien i hænderne.


Skynd dig at tilmelde dig dagen, da der er begrænsede pladser. 

Tilmeld dig her 
 

http://tinyurl.com/ipadvision2016 

Visionen
På Storebæltskolen har alle elever og voksne iPads. Denne fælles platform er med til at understøtte 
Skolens IT-strategi på følgende områder:

 


• På Storebæltskolen bruger vi teknologi, hvor det giver merværdi for eleven i form af øget trivsel, 
udvikling og læring.


• På Storebæltskolen arbejder vi differentieret, hvilket betyder at alle iPads bliver indstillet til den 
enkelte elevs behov.


• På Storebæltskolen sikrer vi os, at den enkelte elev bruger teknologien som kompenserende 
hjælpemiddel, for derved at blive så selvhjulpen som muligt.


• På Storebæltskolen følger iPad’en eleven hele døgnet og bruges som kontakt platform imellem 
skole og hjem.


• På Storebæltskolen arbejder vi målrettet med den enkelte elevs færdigheder igennem et bredt 
udvalg af apps.


• På Storebæltskolen benytter vi ikke blot iPads til faglig udvikling, men også social og kommunikativ 
udvikling på basis af den enkelte elevs potentiale.


• På Storebæltskolen sikrer vi, igennem både interne og eksterne kurser og uddannelser, at vores 
personale har de bedste forudsætninger for at udnytte teknologiens muligheder.

27. april 
2016Konferencen

1.495 kr. 
excl. moms pr. 

deltager

http://tinyurl.com/ipadvision2016
http://tinyurl.com/ipadvision2016


Agenda

8.30-9.00	 Registrering og morgenmad 

9.00-9.10	 Velkomst  
	 	 Benjamin Ejlertsen, Helene Leismann og  
	 	 Jon Engsager, Storebæltskolen 

9.10-10.10	 Tilgå elevens evner  
	 	 Mark Coppin 

10.10-10.25	 Pause  
 
10.25-11.55	 Workshops 

11.55-12.45	 Frokost 

12.45-13.45	 Digital dannelse i specialskolen  
	 	 Jacob Brøndum Pedersen 

13.45-14.45	 Den næste IT bølge er over os  
	 	 Preben Mejer 

14.45-15.05	 Pause med kaffe og kage 

15.05-16.35	 Workshop

Tilgå elevens evner
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Det er vigtigt at finde løsninger til elever med særlige behov. Det 
handler om mere end tilgængelighed, man skal finde elevens evner. Det 
kræver, at man stiller de rigtige værktøjer og teknologi til rådighed, som 
gør læring mulig for alle elever. Man skal finde de løsninger, som giver 
eleverne mulighed for at tilgå deres læring, deres verden og deres 
drømme. 


Nutidens teknologi åbner en verden af muligheder for elever med forskellige vanskeligheder. Teknologien 
er på forkant og leverer værktøjer, som gør en forskel i livet for eleverne. Pc’er, bærbare og iPads kan give 
nye muligheder for de børn vi arbejder med. Dette oplæg vil vise, hvordan mange af disse teknologier kan 
give eleverne mulighed for at realisere deres drømme.


I vil se eksempler fra den virkelige verden og diskutere universelt design, universelt design for læring(UDL) 
og differentieret instruktion. Vi taler også om meningsfulde tilgange til at vælge passende løsninger, som 
tager højde for elevens unikke behov. 

Mark Coppin er “Director of Assitive 
Technology” hos Anne Carlsen 
Center i Jamestown, North Dakota 
hvor han koordinerer fordelingen af 
tekniske hjælpemidler til centeret. 
Han har også en rådgivende funktion 
og evaluerer teknologi i hele North 
Dakota. 
Mark har talt på konferencer i både 
USA og internationalt omkring emner 
indenfor teknologi, 
specialundervisning, hjælpemidler, 
mobile enheder og autisme. 
Han har to gange holdt oplæg hos 
FN om vigtigheden af tilgængelighed. 
I 2009 blev Mark tildelt titlen som 
“Apple Distinguished Educator” og 
har deltaget på deres rådgivende 
panel fra 2009-2012. 
I 2013 var han en ud af 10 undervisere, 
som fik titlen “Champion of Change” af 
det hvide hus.

Tak for i dag
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Digital dannelse i specialskolen

I skyggen af den fysiske specialskole eksisterer en virtuel specialskole. 


Den virtuelle specialskole kan være lidt som det vilde vesten, hvor der bliver 
kastet med ris og ros, som vinden blæser. Der udveksles opgaver, 
lektiehjælp, invitationer, billeder og sladder. Og når den virtuelle 
specialskole griber ind i den fysiske skole, kan det medføre en lang række 
problemer. 


Hvordan griber man disse problemer an, og hvordan forebygger man disse 
udfordringer. Den virtuelle specialskole kan ikke ignoreres. Det skal ledes og 
administreres lige som alle andre elementer i specialskolen. 


Formålet med "den virtuelle specialskole" er at klæde ledelse og 
undervisere på til denne opgave.

Jacob Brøndum Pedersen er en af 
Danmarks førende eksperter i 
spændingsfeltet mellem digital 
dannelse, netetik, digitale normer og 
virtuelle fællesskaber. 

Baggrunden er Cand.scient.soc. fra 
Roskilde Universitet og før han 
stiftede Center for digital dannelse 
arbejdede han som 
kommunikationskonsulent i Rambøll. 
Med over 100 foredrag og workshop 
om året, er Jacob en af de mest 
aktive workshops afholdere i 
Danmark. Med en målgruppe fra 10 
til 95 år har han fingeren på pulsen i 
forhold til emner som forstyrrelser i 
undervisningen, virtuelle 
fællesskaber, digital dannelse, 
teknologi og læring og nye digitale 
trends. Et forløb med Jacob er 
kendetegnet ved den energiske og 
inspirerende tilgang til området samt 
den lette kobling fra tanke til 
handling. 

Derudover benyttes han ofte som 
ekspert i medierne.

Den næste IT bølge er over os

Bedst som vi troede vi befandt os i the Post PC era, med iPads som det 
primære, er vi nu på vej ind i en fase hvor vi bruger – og skifter flydende 
imellem nye og eksisterende formater. Den nye æra kaldes Liquid Computing 
æraen, hvad betyder det for vores måde at arbejde på, vores måde at 
undervise på, vores muligheder for at fastholde eleverne.

 

De programmer og apps vi bruger ændrer sig også, Cognitive Computing er 
nu ikke længere fremtid, men nutid, programmer der tager ved lære, 
programmer der giver os superkræfter som undervisere, eksperter, rådgivere.

Denne intelligens og de nye computer-interfaces skaber utroligt spændende 
muligheder for at lave fængende og individuelle undervisningsforløb

 

Vores internet er ikke længere bare for mennesker, men et internet af ting, 
milliarder af ting. Alle disse dimser er med til umærkeligt at understøtte os i 
hverdagen, de giver et meget klarere billede af situationen, de kan fremme – 
eller fjerne – koncentrationen.


 

En af Danmarks største kapaciteter på området vil holde et levende og engageret indlæg om hvad det er den 
teknologiske udvikling bringer af nye muligheder. Glæd dig til et oplæg hvor du stifter bekendtskab med nye typer af 
services, og nye betegnelser (eller buzz words). Living Services, masser af Big Data, og hvadvigørved dem, Internet of 
Things med det nyeste, som er ikke bare Wearables, men Nearables, og så naturligvis hele udviklingen med de 
enheder vi bruger, hvor vi ikke længere er i the post-pc era, men måske i the post-smartphone og tablet era, og hvor 
nye enheder, nye formater driver udviklingen. Og det hele hænger sammen, i det vi kalder Liquid Computing.

Preben Mejer er en af Danmarks 
absolut største kapaciteter hvad angår 
den teknologiske udvikling og IT. Han 
er bredt citeret og interviewet i en lang 
række sammenhænge og har fast 
indslag på TV2 Go’morgen Danmark 
omkring den teknologiske udvikling. 

Preben Mejer blev i 2001, af 
“Computerworld”, kåret til en af 
Danmarks ti mest indflydelsesrige IT-
personer og året efter, af “Børsens 
Nyhedsmagasin”, valgt til mest 
nyskabende danske IT-personlighed. 
Preben Mejer ville egentlig læse 
psykologi, men brugte i stedet sin tæft 
for menneskevæsenet til at forudsige 
Pc’ens indtog i hjemmene, og stiftede 
Danmarks første og største leverandør 
af Pc’er, DanaData. 

Han er flerdobbelt prismodtager, 
senest har han modtaget Dansk 
Ingeniørforenings IT-pris i 2003 og IT-
avisen ComONs pris som Årets IT-profil 
i 2004 
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Bevægelse er en vigtig del af elevernes skoleliv. Det skal integreres i 
undervisningen, og her kan teknologien hjælpe med at inspirere og 
motivere. 


På denne workshop vil vi lege med en række Apps, som alle 
omhandler bevægelse. Tag på skattejagt og udforsk naturen, træn 
kroppen med fitness-apps og læg korte bevægelsespauser ind i din 
undervisning.


Ligeså vigtig som bevægelse og aktivering af kroppen er, lige så 
vigtigt er det at kunne finde ro. Derfor vil vi også kigge på apps til 
yoga og mindfulness. Workshop 2 

Skab sød musik med eleverne

Musik er for alle og dette har kendetegnet musikundervisningen på 
Storebæltskolen i mange år. iPads har givet nye tilgange til 
musikken og dette har vi udforsket i et musikprojekt med vores 
autismetilbud.


På denne workshop vil du høre om vores erfaringer med at 
inddrage teknologien i musikundervisningen. Hvad virker og hvad 
virker ikke.


Du får også selv de gode apps i hænderne og prøver at skabe sød 
musik.

Signe Moess Griffin, 
Storebæltskolen 

Signe er uddannet pædagog fra 
CSU Slagelse i 2009 og har 
arbejdet på Storebæltskolen lige 
siden. 
Signe har i løbet af de 6 år været 
tilknyttet både udskoling og 
mellemtrin, og er nu tilknyttet de 
helt små skolestartere i 0. klasse. 

Signe er en del af 
Storebæltskolens IT udvalg og 
synes det er spændende at være 
en del af skolens IT udvikling og 
se hvordan det kan gavne 
eleverne i hverdagen. 

Mia Engsager, Storebæltskolen 
Organist, trombonist, korleder, 
komponist og underviser. 

Uddannet musiker/musiklærer på 
Rytmisk Musikkonservatorium 
med trombone som 
hovedinstrument og derefter 
uddannede hun sig til organist på 
Sjællands Kirkemusikskole. Har 
været ansat om organist, siden 
hun var 11 år og spiller desuden 
koncerter på trombone med 
forskellige orkestre indenfor jazz, 
salsa og latin.  
Hun skriver sange til børn og 
udgav i 2010 korbogen 
”Drømmeland –og andre sange fra 
Mias musikalske univers” med 
tilhørende cd. I foråret 2016 
udkommer hendes anden korbog 
og album ”Dans med mig”. 

Jon Engsager, Storebæltskolen 

Jon er uddannet Datatekniker, 
Facilitator og voksenunderviser.  
Han har en teknisk baggrund samt 
en bred viden om teknologi og 
specialområdet.  

Han har arbejdet på 
Storebæltskolen i 9 år og har 
styret en lang række 
teknologiprojekter på skolen. 

I sit arbejde har han afholdt kurser 
for personalet, samt været 
konsulent på andre specialskoler. 

Workshop 1 
Løb, leg og lær
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Billed- og videobaserede vejledninger kan bruges til at give unge med 
særlige behov, større selvstændighed og livskvalitet. Med ScanHow 
kan fagpersoner hurtigt og nemt lave vejledninger, som kan bruges til 
daglig støtte. 


På denne workshop leger vi med at visualisere arbejdsgange med 
billede, video, lyd og tekst. 

Workshop 4 
iPad som kreativt værktøj

Kom og bliv inspireret til at udvikle elevens kreativitet med digitale 
værktøjer i form af apps på iPad. 
 
Faget billedkunst bliver tænkt på en ny og spændende måde, hvor 
eleverne får mulighed for selv, at skabe kunst med kollager, tegninger, 
fotos og film i en digital hverdag, der er her for at blive.


Børn møder dagligt digital billedkunst og derfor er det vigtigt, at lære 
eleverne at forstå manipulationen og værktøjerne bag. I Fælles Mål 
ligges der også vægt på elevens viden om digitale værktøjer til 
billedbehandling og teknikker samt at eleven selv kan fremstille digitale 
billedfortællinger og have en viden om digitale animationsteknikker.   
 
Du vil på workshoppen få ideer og værktøjer til selv at lave digitale 
produktioner med dine elever.

Helene Leismann, 
Storebæltskolen 

Helene er uddannet ergoterapeut i 
2007 og har siden arbejdet 
indenfor børneområdet både 
på bosteder og specialskoler.  

Hun blev ansat på 
Storebæltskolen i 2014. 

Helene har erfaring med 
implementering og udarbejdelse af 
struktur- og 
kommunikationsredskaber og har i 
de seneste par år arbejdet med 
velfærdsteknologi med fokus på 
brugen af iPad'en som et 
pædagogisk arbejdsredskab samt 
brugen af den i undervisningen.Workshop 3 

Daglig støtte med ScanHow

Anders Falck, Storebæltskolen 

Anders er uddannet lærer. Han har 
været ansat på Storebæltskolen i 
knap 10 år og har været tilknyttet 
skolens autismetilbud i 6 år. Her 
har han opbygget stor viden og 
erfaring i arbejdet med børn med 
autismeforstyrrelser. 

Anders har altid haft en stor 
interesse i iPad og dens mange 
intuitive apps og brugerflade. 
Hans naturlige tilgang til teknologi 
og interesse har medvirket til, at 
han konstant finder nye måder at 
udnytte iPads i undervisningen.
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Workshop 5 
Træning i følelser og adfærd

KAT-kassen er et enestående redskab til at undersøge et barns 
selvopfattelse og selvbevidsthed. Det fungerer som et 
samtaleredskab og kan bruges med det enkelte barn eller i grupper. 


De enkelte figurer/modeller er skabt til at være et stærkt visuelt 
symbol, der kan animere samtalens struktur og være en agent, som 
barnet kan udtrykke sine tanker og følelser igennem. 


Ved brug af KAT-kassen hjælpes både børn og voksne til refleksion, 
mens samtalen foregår. Materialets inspirerende udformning virker 
befordrende for samtaleforløbet og der kan skrives udsagn og følelser 
direkte på modellerne. I takt med en øget erfaring med materialet kan 
inddragelse af iPad i arbejdet med KAT-kassen være til stor glæde og 
udvide barnets muligheder for at udtrykke sig yderligere. 


På workshoppen vil der være eksempler på, hvordan dette kan 
komme til udtryk og der vil være mulighed for at afprøve dette i 
praksis.

Workshop 6 
Digital kreativitet i undervisningen

Få mere ud af din iPad.


Kom og se hvordan du får mere læring og leg ud af din iPad med 
forskelligt tilbehør. 


Vi introducerer dig for sjove og unikke undervisningsmaterialer til 
understøttende digital læring, og på workshoppen præsenterer vi 
idéer til tværfagligt arbejde med robotter og programmering. 


Du kommer selv til at arbejde med teknologierne.

Lotte Hviid Andersen, 
Storebæltskolen 

Lotte er uddannet pædagog og 
har været ansat på 
Storebæltskolen i 10 år og har 
været tilknyttet skolens 
autismetilbud i 6 år. Lotte har i det 
pædagogiske arbejde inddraget 
KAT-kassen som middel til at 
skabe muligheder for at eleverne 
kan udvikle sociale og personlige 
kompetencer.  
Samtaler og brug af modeller i 
KAT-kassen er i arbejdet med 
eleverne med til at visualisere 
følelser og handlinger, hvilket 
bevirker at eleven begriber mere 
om egne og andres handlinger.  
Ligeledes inddrages brug af 
elementer af Tegneseriesamtaler. 

Maj-britt Lauesen Hansen, 
Storebæltskolen 

Maj-britt er 44 år og har arbejdet 
på Storebæltskolen som 
pædagogisk medhjælper i 20 år. 
Hun har i de år arbejdet med børn 
og unge i alle aldre, lige fra at 
starte op med de nye 
skolestartere og til at følge 
eleverne ud af skolen. 
De sidste tre år har hun arbejdet i 
autisme teamet, og der har hun 
fået kendskab til KAT kassen. Hun 
oplever at KAT kassen giver en 
nærhed og fortrolighed med det 
enkelte barn.  
“Jeg er utrolig beæret over den 
tillid barnet/børnene viser mig i de 
samtaler vi har.” - Maj-britt

Ole Haag og Claus 
Rademacher, HippoMini 

Hos HippoMini tænker vi 
pædagogik ind i de nyeste 
teknologier i samarbejde med 
pædagogiske fagfolk. For os 
handler IT og leg om meget mere 
end produkter. Det handler om at 
udvikle koncepter i børnehøjde, 
der giver pædagoger og lærere de 
bedste forudsætninger for at 
stimulere børnenes færdigheder. 
  
Ole er uddannet lærer og har 
arbejdet med IT og skole i næsten 
30 år.  

Claus har en uddannelse som 
HD(A) og arbejder til dagligt med 
daginstitutioner, skoler, 
uddannelsesinstitutioner og 
kommuner.
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iPads er blevet meget populære i specialundervisning. 


På denne workshop vil deltagerne opleve iPad’en med de nyeste og 
bedste apps til supplerende kommunikation, storytelling, læsning/
skrivning med mere. Du vil lære at tilpasse og indstille iPads til den 
enkelte elev. 


Du vil udforske forskellige apps som kan bruges i 
specialundervisningen. Et bredt udvalg af apps indenfor mange 
kategorier vil blive gennemgået. Alternative betjeningsmetoder, såsom 
knapbetjening med skanning, vil også blive drøftet. 

Workshop 8 
Design dine egne opgaver i 
BitsBoard

Kom og oplev hvordan du med Bitsboard kan lave dine egen 
læringsspil.


Bitsboard er en app, hvor man selv indsætter billede, tekst og lyd. 
Herefter har man 28 forskellige spil at bruge. Dette er et meget alsidigt 
og nemt program at bruge.


Man kan bruge færdige boards eller lave dem selv. Et board er en 
samling af billedkort med tilhørende tekst og lyd.

Det er nemt at bruge f.eks. engelske og så oversætte dem til dansk.


Sværhedsgraden på spillene vælger man selv via billede, tekst og lyd.

Mark Coppin, Anne Carlsen 
Center 

Mark Coppin er “Director of 
Assitive Technology” hos Anne 
Carlsen Center i Jamestown, 
North Dakota hvor han 
koordinerer fordeling af tekniske 
hjælpemidler til centeret. Han har 
også en rådgivende funktion og 
evaluerer teknologi i hele North 
Dakota. 

Mark har talt på konferencer i 
både USA og internationalt 
omkring emner indenfor teknologi, 
specialundervisning, hjælpemidler, 
mobile enheder og autisme. 
Han har to gange holdt oplæg hos 
FN om vigtigheden af 
tilgængelighed. 

I 2009 blev Mark tildelt titlen som 
“Apple Distinguished Educator” og 
har deltaget på deres rådgivende 
panel fra 2009-2012. 
I 2013 var han en ud af 10 
undervisere som fik titlen 
“Champion of Change” af det 
hvide hus.

Workshop 7 
The iPad in Special Education

Jette Møller, Storebæltskolen 

Jette blev uddannet lærer i 1982 
og har arbejdet med 
specialundervisning siden. 

Hun har været med i IT-udviklingen 
siden den spæde start, med 
hjemmelavede 0-1 kontakter og 
Commodore Amiga. 

Hendes daglige arbejde er i en 5. 
klasse og som medlem i skolen IT-
udvalg.



-14-

Workshop 9 
Fra opmærksomhed til kompetencer

I denne workshop vil vi undersøge iPad’ens muligheder for at 
understøtte elever med særlige udfordringer i 
matematikundervisningen, og se eksempler på apps som understøtter 
matematisk opmærksomhed, de matematiske stofområder og de 
matematiske kompetencer. 


Apps er som regel små programmer, der fx arbejder med en helt 
konkret færdighed, og modsat de etablerede læringsportaler, som er 
målrettet 0.-10. kl., kan vi finde et bredt udvalg af apps, der også 
understøtter den matematiske læring for elever på før skole niveau. Vi 
vil i workshoppen forsøge at danne os et overblik over de apps, som 
er relevante til dette formål.  


Workshop 10 
Hvorfor er det så svært bare at lege?

Det blev igen en af de dage ovre i skolen. Den store datter kom hjem fra 
skole. Hun går i 1. klasse, og det fungerer ikke. Børnene kan simpelthen 
ikke få frikvarteret til at hænge sammen uden mobning, drilleri og jagt. 
Ingen af børnene trives. Ingen af dem får det optimale indlæringsmiljø, og vi 
forældre er mere end bare frustrerede. Hvad pokker gør vi? Hvorfor er det 
så svært bare at lege? 


Dét blev startskuddet til det produkt, der så dagens lys i april sidste år. 
Legehjul er netop udviklet på baggrund af vores egne erfaringer med børn, 
som overhovedet ikke trives. Børn, som ikke er en del af fællesskabet. Med 
Legehjul i brug i klassen fandt vi hurtigt ud af, hvilken tiltrækningskraft 
legen har. 


Legen gjorde, at alle vidste, hvad frikvarteret skulle indeholde, og hvem der 
måtte / skulle være med. Legen har værdi i sig selv, og den rummer lige 
præcis det, vi kan stå og mangle i hverdagen – bevægelse på en sjov 
måde, anti mobbende elementer og fokus på det gode fællesskab. 


I oplægget fortæller de hele historien bag deres rejse og kommer med en 
masse inspiration og erfaringer til, hvordan I nemt og effektivt kan arbejde 
med elektronisk integration af leg og bevægelse i jeres hverdag. På 
workshoppen bliver der også lagt op til aktivitet, spørgsmål og refleksion. 

Henrik Grundsted, 
Øresundsskolen 

Henrik arbejder til dagligt som 
lærer samt IT- og 
matematikvejleder på 
Øresundsskolen, som er en 
specialskole under Københavns 
Kommune.  

Han er også en ivrig blogger om 
apps på Facebook og på 
Skoleblogs.  

www.facebook.com/iktapps 

www.appsondemand.skoleblogs.
dk/ 

Under uddannelse til PD i 
Matematikvejledning og Master i 
IKT og Læring. 

Kim og Manja Nørgaard, 
Legehjul.dk 

Folkene bag App'en Legehjul er 
mand og kone i slut trediverne, 
som har kendt hinanden siden 
folkeskolen. Sammen har de tre 
børn på 11, 14 og 15 år. Manja er 
uddannet pædagog og har haft 
med børn at gøre, siden hun som 
helt ung for første gang 
babysittede naboens to piger. 
Manja har altid haft sin niche i 
børn, deres dannelse, trivsel og 
leg.  

Kim er uddannet tømrer, men 
forlod hurtigt faget til fordel for et 
liv som app-udvikler, eventmand 
og iværksætter. Kim har mere end 
16 års erfaring med at formidle et 
budskab. Det er gjort gennem 
hans arbejde som komiker, 
konferencier, radiovært og 
publikumsopvarmer.  

Sammen med deres tre børn har 
de startet en mission om at 
sprede en legeepidemi i hele 
verden.

http://www.facebook.com/iktapps
http://www.appsondemand.skoleblogs.dk/
http://www.facebook.com/iktapps
http://www.appsondemand.skoleblogs.dk/
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Hos Actura Robotcenter har vi stor erfaring i at anvende teknologi til 
specialområdet og til inklusion, og robotten NAO er en af de teknologier, vi 
beskæftiger os mest med i disse år.

Robotten NAO er i de rigtige hænder et meget anvendeligt værktøj til 
undervisning og udvikling af børn og unge.

 

De fleste børn både med og uden diagnoser finder robotten dragende og 
sjov. Med den som det fælles tredje, kan der blive åbnet op for helt nye 
måder at indgå i relationer med barnet på, skabe motivation for barnet i 
forhold til indlæring og fange barnets opmærksomhed på.

 

Især er potentialet stort hos de børn, som eksempelvis har autisme og/eller 
ADHD diagnoser og derfor har særlige udfordringer i skolen, men som også 
besidder særlige talenter og en stor interesse for IT og teknologi generelt. 
Indenfor denne gruppe bruger vi blandt andet NAO som et redskab til at 
udvikle børnenes talenter og give dem succesoplevelser med eksempelvis 
programmering af robotten.

Andre børn har glæde af NAO, fordi den kan give mulighed for nye måder at

kommunikere og fortælle på, samt at skabe struktur, gentagelser og rammer 
for refleksion.


Ud fra vores erfaringer vil workshoppen fokusere på, hvordan vi med vores 
tilgang til teknologien opnår gode og overraskende resultater med NAO, 
samt give kvalificeret og konkret inspiration til at bruge en robot som NAO i 
sin undervisning.

Morten Olesen, Actura 
Robotcenter 

Direktør Morten Olesen fra Actura 
Robotcenter er opfinder og serie-
iværksætter. Morten arbejder med 
med udvikling inden for bl.a. 
medico og nanoteknologi, men 
har de seneste tre år også haft 
fokus på arbejde med autisme, 
ADHD, velfærdsteknologi og 
robotter. I 2015 vandt Morten og 
Actura Kl’s digitaliseringsprisen for 
et elev/robotprojekt i Greve 
kommune og AspITs 
jubilæumspris for firmaets arbejde 
med unge med autisme. 
  
Actura er en Aarhusiansk 
virksomhed der arbejder med 
socialøkonomi, teknologi og 
innovation - bla. robotter, 3D 
printere, spil og intelligente 
hjælpemidler. Mere end halvdelen 
af medarbejderne hos Actura har 
autismediagnose. De er ikke ansat 
i firmaet på grund af deres 
autisme, men fordi de er gode til 
det de laver. I praksis er de gået 
fra at være personer der er 
defineret ved nogle særlige behov, 
til at være personer der skaber 
nye produkter og 
velfærdsteknologiske hjælpemidler 
der understøtter andres 
egenmestring, personer der kan 
noget særligt.

Workshop 11 
Børn, robotter og skjulte talenter



Aurasma 
Aurasma er en app, som kan gøre printede billeder levende. Man holder iPad’en op og på skærmen kommer 
billedet til live i form af video. Kom og se en lang række af Storebæltskolens videoer og se hvordan skolens 
hverdag kommer til live på iPad’en.


Atea 
Atea er Danmarks førende leverandør af it-udstyr og digitale løsninger til skoler og institutioner.

Atea kan hjælpe skolen med rådgivning og vejledning om ’det teknologiske økosystem’ med iPads i skolen: 
Hardware, kompetenceudvikling, MDM, software, forsikring, finansiering, support, service, drift m.m.

Vi deler også gerne ud af vores erfaringer fra skoler i hele landet.

Vi hjælper med teknikken, så I kan koncentrere jer om pædagogik og læring.


HippoMini 
Hippomini leverer digitale læringsmaterialer til institutioner og skoler. 

Hos HippoMini kombinerer vi de nyeste teknologier med pædagogik. For os handler IT og Leg om meget mere 
end produkter. Det handler om at udvikle koncepter i børnehøjde, der giver pædagoger og lærere de bedste 
forudsætninger for at stimulere børnenes færdigheder i bl.a. natur og teknik, sprog og matematik.


vTime 
vTime er en service, som hjælper dig med at se tiden... Det er en grafisk visning af den tid som er tilbage til et 
gøremål. 


vTime giver mulighed for at oprette et eller flere planlagte gøremål som skal vises i løbet af dagen. Den grafiske 
nedtælling starter derefter automatisk når det er tid. Man kan eventuelt have en computer kørende med 
nedtællingen eller benytte en mobil enhed, så man hele tiden bliver bekræftet i hvor meget tid der er tilbage.

Praktiske informationer

Med bil 
Storebæltskolen ligger tæt på afkørsel 43-Halsskov.


Der er parkeringspladser foran skolen og langs 
Storebæltsvej.


Med tog 
Korsør station ligger i gåafstand fra Storebæltskolen. 
Anslået gåtid er 12 minutter.


Pris 
Det koster 1.495 kr. pr. deltager for hele 
arrangementet.


Forplejning

Dagen starter med morgenbrød, kaffe og te. 

Der er kaffe, te, sodavand og vand i løbet af hele 
dagen. Ved frokost er der en stående buffet, samt 
mulighed for at besøge udstillernes stande. 

Tilmelding 
På nedenstående link kan I tilmelde jer. Bemærk at tilmelding er bindende efter d. 15/4 og at elektronisk 
faktura vil blive fremsendt til det oplyste EAN eller CVR nummer efter denne dato.


I kan tilmelde jer på http://tinyurl.com/ipadvision2016


Yderligere informationer 
I kan se programmet og nyheder på vores hjemmeside www.storebaeltskolen.dk


Har I yderligere spørgsmål er i velkomne til at kontakte Jon Engsager på mail jonbe@slagelse.dk    

Storebæltskolen 
Storebælts Erhvervspark 1 

4220 Korsør 
58 37 74 12 

www.storebaeltskolen.dk

Besøg vores stande i pauserne

http://tinyurl.com/ipadvision2016
http://www.storebaeltskolen.dk
mailto:jonbe@slagelse.dk
http://www.storebaeltskolen.dk
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