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Baggrund 
 

På Pædagogisk Center for Autisme på Valhøj Skole har vi efter sommeren 2016 startet et udviklingsprojekt 

for børnene i vores indskolingsklasse 0.-2.klasse. Både børn, forældre, lærere og pædagoger har deltaget i 

projektet, som blev afsluttet i juni 2016. Der er pt. 5 klasser med børn indenfor autisme spektret. Behovene 

for struktur til børn indenfor autisme spektret er oftest individuelle. Digitale hjælpemidler til børn med 

autisme kan kompensere for problemer med planlægning, strukturering, hukommelse og koncentration. 

Men den digitale teknologi kan også hjælpe med at udvikle børnenes sociale kompetencer og samtidig øge 

deres muligheder for at blive inkluderet i almen skolens fællesskab og det omgivne samfund. Ipads som 

læringsredskab vil være en stor gevinst for børnenes fremtidige skolegang og fritidsliv.  

Forskellige apps tilknyttet Ipads hjælper børnene til at blive mere selvhjulpne og få en gladere hverdag med 

mindre stress både i hjemmet og i skolen. Samtidig viser målinger, at personalet på skoler, og institutioner 

bruger 85 procent mindre tid på planlægning ved hjælp af ipads/ apps – tid, der i stedet kan bruges på 

personlig kontakt og pædagogisk indsats til glæde for både de ansatte og børnene. 

Formål 
Børn og unge med autisme har mange hverdagsproblemer og ofte giver for mange indtryk en massiv 

stressoverbelastning. Hverdagsproblemerne spænder vidt. Disse vanskeligheder er usynlige vanskeligheder 

og omgivelserne kan have svært ved at forstå barnet med autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Det betyder 

at barnet bliver frustreret og kommer til kort. Det kan være svært at forstå at et barn, som kan alle navnene 

på bjergene i Afrika og kender til alle detaljerne omkring den amerikanske borgerkrig, ikke kan forstå helt 

almindelige sociale koder. I sådanne situationer kan voksne hurtigt blive mere irettesættende end 

hjælpende. 

Velfærdsteknologi som Ipad´s kan hjælpe børnene med at få strategier til at huske navne, ansigter, rum og 

steder, strategier til at organisere opgaver i rækkefølge, at gøre flere ting på en gang, at huske at gøre ting 

og holde aftaler, at tilpasse sig overgange, at tilpasse sig ændringer i rutiner, få færre nedsmeltninger, øge 

fagligheden og give større motivation for læring. 

 

Forventede gevinster 

 

• at børnene bedre kan skabe overblik 

• procedurer = overlevelsesguide 

• at børnene bedre kan afklare, hvad andre forventer 

• at børnene kan vide på forhånd, hvad der vigtigt = at der er sat konkrete mål 

• sammenhæng mellem skole, fritidsliv og hjemmet 

• motiverende fagligt stof præsenteres på en meningsfuld måde får børnene 

• mere tid for lærere og pædagoger til kerneydelsen og dermed et bedre psykisk arbejdsmiljø 

• optimering af de afsatte ressourcer sådan at hver enkelt elev får mere professionel støtte 

• at stress niveauet hos eleven og i familien bliver nedbragt 

 



Valg af teknologi  
Efter at have afprøvet forskellige tablets i et tidligere projekt, kunne vi konstatere, at der på itunes og 

androidmarkedet var en kolossal forskel på, hvad der var af tilgængelige apps til vores målgruppe. På den 

baggrund fandt vi, at ipads var den rette velfærdsteknologi til os. Itunes markedet har et kæmpe arsenal af 

apps, som er anvendelige i stort set alle fag i folkeskolen, samt et stort udbud af apps rettet mod psykisk 

sårbare børn og unge herunder især mennesker indenfor autisme spektret (asperger, IA, AA, GUU, GUA, 

ADHD, ADD o.l.)  

 

 



Dataindsamling - metode 
Skema over apps og effekt er vedhæftet. Forældreudtalelse med billeder er vedhæftet separat,  

videooptagelser af undervisningen (se sammenfattende præsentationsvideo via link), evaluerende samtaler 

med børnene under hele forløbet (se sammenfattende præsentationsvideo via link).  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0P-zKkQavSg&feature=youtu.be  

 

Deltagere i testen 
Indskolingsklassen i Pædagogisk Center for Autisme (PCA) på Valhøj Skole og klassens pædagoger, lærere 

og forældre. Denne målgruppe er valgt, da tidlig indsats kan forbedre livskvaliteten for familien, barnet og 

barnets skolegang betydeligt. Jo tidligere man sætter ind med en målrettet specialpædagogisk indsats for 

barnet og familien, jo større effekt.  

VTV vurdering 

 

Område: Kategori: 

Spørgsmål: (Svar: Ja=2, 

Delvist=1, Nej=0) 

Svar 

(2,1,0) Forklaring: 

Teknologi Funktionalitet: 

Kan teknologien det, som det 

forventes, at den skal kunne? 

2 Ipad´en virker efter hensigten og lever op til 

forventningerne, da den motiverer børnene 

for læring, gør børnene mere selvhjulpne, 

styrker fællesskabet, mindsker 

forberedelsestiden og gør 

skole/hjemsamarbejdet bedre og lettere. 



Fungerer teknologien hver gang 

den anvendes? 

2 Ja den fungerer hver gang. Der har dog været 

et tilfælde af en ipad, der gik i sort uden nogen 

umiddelbar årsag. 

Bruger-

venlighed: 

Er teknologien  let og intuitiv at 

anvende? 

1 Den er meget brugervenlig og intuitiv - dette 

appellerer i høj grad til vores børn og øger 

motivationen for læring betydeligt. Personale 

og børn finder brugerfladen nem at betjene. 

For nogle forældre kan det være en udfordring 

at anvende en given app, men selve 

brugerfladen er nem at betjene.  

Ipad´en er forholdsvis nem at betjene ift. 

begrænsninger af alderssvarende apps og 

hvad den voksne vurderer børnene skal have 

adgang til.  Nogle voksne har brug for en lille 

guide. 

Er manualer 

gode/instruktionen været god? 

1 Instruktionen til opsætning af ipad er nem at 

følge. Der er ikke altid en instruktion med til 

en given app og dette kræver hjælp udefra af 

en kollega, som kender appen eller en 

konsulent, der kender til appen. 

Økonomi Investering: 

Kan teknologien benyttes uden 

ressourcetung kompetence-

udvikling? 

1 Teknologien kan et langt stykke hen ad vejen 

benyttes ved hjælp af udveksling af 

viden/erfaring mellem medarbejderne, men 

der er stadig brug for noget opkvalificering 

løbende, da det er en velfærdsteknologi, der 

konstant er i udvikling ift. Hvad og hvordan, 

den kan anvendes. 

Kan teknologien benyttes uden 

ombygning/indkøb af andre 

produkter? 

0 Nej, der skal indkøbes covers, simkort og apps. 

Der er ligeledes brug for en teknisk 

medarbejder, der kan vedligeholde. 

Drift: Gør teknologien os mere 

effektive? (kan vi levere mere 

med de samme ressourcer eller 

levere det samme med færre 

ressourcer) 

2 Ja. Det mindsker forberedelsestiden hos 

lærere og pædagoger, samt det frigiver tid til 

forældre, når børnene bruger ipad´en som 

støtte til større selvhjulpenhed. 

Erstatter teknologien andre 

tilbud eller anden teknologi? 

2 Ja - den kan erstatte android tablets og 

muligvis også en almindelig pc forudsat, 

ipad´en udstyres med et trådløst tastatur. Der 

ud over erstatter den pictogrammer, som 

børnene evt. skulle rende rundt med i en 

elastik i en buksestrop eller have hængende 

på vægge i forskellige lokaler i skolen eller i 

hjemmet.  

Borger Værdi: 

Er borgerne mere selvhjulpen 

med brugen af teknologien 

og/eller giver det borgerne 

flere muligheder? 

2 Ja - børnene bliver i høj grad mere selvhjulpne 

og langt mindre stigmatiseret. Det giver 

ligeledes børnene mere overskud til at deltage 

i det omgivne samfund og det giver 

forældrene mere tid, hvor de ikke skal hjælpe 

barnet - dvs mere tid til søskende, hinanden 

m.m. 



Er teknologien årsag til levering 

af bedre kvalitet af ydelsen? 

(f.eks. livskvalitet, øget 

værdighed, integritet, inklusion, 

kommunikation m.v.) 

2 Ja - teknologien leverer i høj grad bedre 

kvalitet i form af øget livkvalitet for børnene 

og deres familier. Med den øgede livskvalitet 

er der overskud til at arbejde med inklusion, 

især i det omgivne samfund. 

Kommunikationen mellem skole og hjem 

højnes i høj grad også og ved hjælp af få klik. 

Der ud over bliver børnene bedre til at 

kommunikere om deres hverdagsliv, ønsker, 

behov, følelser og oplevelser af verden 

omkring dem. Børnene oplever ligeledes af 

deres værdighed stiger i takt med at 

nedsmeltningerne og konflikterne mindskes 

betydeligt. 

Anvende-

lighed: Opfylder teknologien et behov 

hos borgeren? 

2 Ja i høj grad. Børnene bliver mere selvhjulpne, 

motivationen stiger for læring og kontakten til 

fællesskabet højnes. Forældre oplever i høj 

grad at deres stress niveau mindskes og der 

frigives mere tid til søskende og hinanden. 

Ønsker borgerne at anvende 

teknologien/modtage ydelsen 

via teknologien? 

2 Ja - både børn og forældre finder teknologien 

motiverende. 

Organi-

sation 

Ledelse: Er der ledelsesmæssig 

opbakning til brug af 

teknologien? 

2 Ja stor opbakning - ledelsen har været med til 

at udforme projektet. 

Understøtter teknologien gode 

arbejdsgange? 

2 I høj grad - det opleves at personalet får 

frigivet tid og skal tage sig af færre 

nedsmeltninger og konflikter. Der ud over kan 

ledelsen se, at strukturerne og aktiviteterne 

med ipad gør det nemmere for voksne i andre 

V-klasser at dække ind i klassen med succes. 

Personale: 

Er teknologien årsag til et 

forbedret arbejdsmiljø? 

2 Ja i høj grad - da børnene er meget mere 

motiveret for læring, har færre 

nedsmeltninger og konflikter. Der er generelt 

også mere ro igennem dagen = mindre støj og 

uro. 

Er der motivation for at bruge 

teknologien? 

2 Ja der er en stor motivation, da vi kan se, hvor 

stor en forskel ipad´en gør for børnenes trivsel 

og læring, familiernes trivsel og 

skole/hjemsamarbejdet. 

 

Teknologi 

Ipad´en virker efter hensigten og lever op til forventningerne, da den motiverer børnene for læring, gør 

børnene mere selvhjulpne, styrker fællesskabet, mindsker forberedelsestiden og gør 

skole/hjemsamarbejdet bedre og lettere. Eksempelvis har vi en samarbejdsapp, som er et lukket forum, 

hvor vi kan dele billeder fra ex. skoledagen eller ferier. På den måde kan børnene støtte sig op ad billederne 

i denne app, når de kommer hjem fra skole og forældrene spørger til dagen. Ligeledes kan barnet støtte sig 

op ad billeder fra en ferie, når de fortæller klassen om det. 



Funktionalitet 

Teknologien fungerer stort set altid, men det er dog værd at nævne, at vi ved, at Apples produkter skal 

have skiftet batteri efter ca. 2 år. Der ud over har Ipad´en en forholdsvis skrøbelig skærm og kræver derfor 

skærmbeskyttelse og etui. Ipad´en vil ligeledes blive forældet på et givent tidspunkt pga Apples 

opdateringssystem - hvorved den skal skiftes ud til en ny Ipad - ca. 1 gang i et 10-årigt skoleliv. 

Brugervenlighed 

Ipad´en er meget brugervenlig og intuitiv - dette appellerer i høj grad til vores børn og øger motivationen 

for læring betydeligt. Personale og børn finder brugerfladen nem at betjene. For nogle forældre kan det 

være en udfordring at anvende en given app, men selve brugerfladen er forholdsvis nem at betjene for alle. 

Ipad´en er nem at kontrollere ift. begrænsninger af alderssvarende apps og hvad den voksne vurderer 

børnene skal have adgang til. Det kræver dog en lille billedguide til nogle forældre at slå de rette 

aldersbegrænsninger til og fra. 

Økonomi og ressourcer  

Vi ser et stort ressourceoptimerende potentiale i anvendelsen af Ipads i PCA. Det både giver et bedre 

arbejdsmiljø for medarbejderne, mindsker nedsmeltninger hos børnene og forbedrer familielivet, samt 

ruster børnene til større selvstændighed, livsduelighed og deltagelse i det omgivne samfund, hvoraf man 

kan forvente at børnene som unge/voksne er langt mere selvhjulpne, selvstændige og livsduelige ift. 

uddannelse, arbejde og fritidsliv. På den måde bliver det også en investering i et mere langsigtet perspektiv.  

Investering 

Vi vurderer, at det er godt givet ud at benytte en konsulent i det første år et team skal til at implementere Ipads i 

klassen. Det giver teamet mulighed for at få indspark til at komme i gang og samtidig have deadlines for at have 

afprøvet x-antal apps. Her ud over kan det i fremtiden være smart at investere i, at 1-2 medarbejdere bliver 

opkvalificeret til at kunne assistere med inspiration og indspark til brug af forskellige apps. Dette kan evt. financieres 

via medarbejderens årsnorm. 

Konsulentbistand  4 x 3 timer                                                        20.000 kr. 

Drift 

Teknologien kræver indkøb af andre produkter udover selve Ipad´en. 

Økonomi for etablering i en klasse: 

12 stk ipad a 5500 kr. stk.   66.000 kr. 

Ipadcover a 399 x 12       4.788 kr 

Abonnement inkl. Simkort 12 x 39 kr i 12 mdr.     5616 kr.  

Apps indkøb + abonnementer   10.000 kr 

Apple pencil    10.800 kr. 

Wireless keyboard      5400 kr. 

Vedligehold    15.000 kr.    



I alt                             101.404 kr. 

Der ud over kræver brug af Ipad i hele PCA også en teknisk medarbejder: 

Teknisk medarbejder 10 timer om ugen  i 12 måneder     120.000 kr.  

Ipad´en kan muligvis erstatte en bærbar pc, såfremt Ipad´en kan komme på kommunens netværk 

upåklageligt og man ex. kan printe fra printerne på netværket. Dertil kan man så overveje, at når klassen 

skal udskifte sin Ipad, indkøbes den lidt større Ipad pro 12,9 tommer, da man ikke længere har brug for at 

kunne vandre rundt med den, som i de små årgange. I udskolingen må man formode, at den skal kunne 

fungerer mere som en bærbar pc også. 

Borger 

Værdi og anvendelighed 

Børn: 

Forældre, pædagoger og lærere oplever børn, der er meget mere selvhjulpne både i skole og fritidsliv. Der 

er færre nedsmeltninger generelt og dette giver et større overskud socialt og til at deltage i det omgivne 

samfund. Eksempelvis har vi en dreng, som hurtigt bliver udmattet og får nedsmeltninger, som gør, at han 

ikke har kunnet deltage i fritidsaktiviteter førhen. Eftersom Ipad´en hjælper ham både i hjemmet i form af 

faste visuelle strukturer og Ipad´en ligeledes hjælper i skolen, har drengen langt færre nedsmeltninger og er 

nu startet til gymnastik fast en gang om ugen.  

Ved hjælp af ipad´en udviser børnene en større grad af refleksion, over sig selv og egen læring, end 

forventet på klassetrinnet og med den funktionsnedsættelse autismen giver. (se evt. link til youtube kanal 

med klip af børnenes produktioner under punktet ’Dataindsamling’) Børnene styrker ydermere deres 

forestillingsevne og kreativitet, da vi ser at børnene leger i grupper med ipad´en og laver forestillingslege, 

optager rollespil o.l. Vi har i tidligere år ikke set tilnærmelsesvis samme grad af fællesskab og evne til at 

lege i grupper på op til 6-8 børn ad gangen - her finder vi, at børn som ofte bliver stresset af bestemte 

andre børn, udviser større tolerance og leger meget mere sammen, når det fælles tredje er ipad´en. Dette 

medvirker således også til en større indsigt i andre, som er anderledes end en selv. Barnet er langt mindre 

stigmatiseret, da Ipad´en er en velkendt fritidsteknologi blandt neurotypiske børn. Dermed bliver ipad´en, 

også her, et fælles tredje og skaber bro mellem børn med autisme spektrum forstyrrelse og neurotypiske 

børn. Vi oplever jævnligt at børnene fra almenskolen (neurotypise børn), banker på ind til klassen og 

spørger om de må komme på besøg og være med i undervisningen eller andre aktiviteter, hvor Ipad´en er i 

centrum for legen eller aktiviteten. 

Forældre: 

Forældre kan nemt tilrettelægge visuelle støtteforanstaltninger ved hjælp af eksempelvis appen 

’Odinscript’ for deres børn i hjemmet. Strukturerne kan kopieres direkte fra skoledagens visuelle strukturer 

og rettes til, så de passer til aktiviteterne i hjemmet. Dette gør børnene mere selvhjulpne og frigiver tid til 

forældrene - eksempelvis om morgenen, når et barn skal have tøj på og ikke selv kan tage det på i den 

rigtige rækkefølge og ikke kan finde tøjet selv. Her kan appen hjælpe med billeder, så forældrene ikke 

behøver at hjælpe barnet. Den tid forældrene får, kan eksempelvis bruges på søskende, som ofte bliver 

overset. 

Forældre og personale kan ligeledes få hjælp til at følge op på, hvad der er sket i løbet af dagen ved at gå 



ind i appen ’Class Dojo’, som fungerer lidt som en lukket facebook gruppe for klassens elever, lærere, 

pædagoger og forældre. Her kan man lægge billeder op fra dagen i skolen, hvorved børnene bliver 

understøttet i at sætte ord på, hvad de har leget, hvem de har været sammen med og hvad der er foregået 

i undervisningen.  

Forældre kan også hjælpe deres barn med at huske aftaler i appen ’Moment Diary’, som fungerer som en 

kalender med mulighed for at lægge billeder og videoer op, hvor der kan skrives tekster til. Der er alarm 

funktion, månedskalender, ugekalender og dagskalender. Der ud over kan barnet dokumentere deres 

daglige liv i skolen og hjemmet og selv bestemme, hvad de deler med klassen og de voksne.  

 

Organisation 

Personale 

Ipad´en er med til at forbedre arbejdsmiljøet betydeligt for lærere og pædagoger, som oplever markant 

færre konflikter og nedsmeltninger hos børnene, samt at børnene er mere motiveret for læring og kan 

fordybe sig i længere tid med et fagfagligt stof. Det kræver mindre forberedelsestid at forberede et større 

temaarbejde på Ipad og børnenes fremskridt kan langt bedre dokumenteres vha. videoer, billeddagbøger, 

online produktioner til deling med forældre, personale og børnene imellem ved få klik på Ipaden. Derved 

styrkes skole-hjemsamarbejdet betydeligt, da forældrene nemmere kan følge med på sidelinjen og stille 

opklarende spørgsmål med få klik på deres smartphone eller pc. Der ud over er teamsamarbejdet også 

vokset og har været med til at styrke fællesskabet og arbejdsgangene for teamet. Der er mere fælles 

fodslag og større gennemslagskraft, når vi er sammen i de forskellige læringsrum. Personalet har været 

meget begejstret og motiveret for at anvende teknologien og rammerne har været optimale for at 

gennemføre gode forløb med højt udbytte for personale, børn og forældre. 

 

Ledelse 

Der har været stor ledelsesmæssig opbakning til brug af Ipad. 

Konklusion 
Det er vigtigt at man fokuserer på en app ad gangen og laver minimum et konkret forløb, som der evalueres 

på. Vi kan se, at det fungerer godt med en tidsramme for, hvornår man skal være færdig med at afprøve 

appen og at det er godt at evaluere i plenum sammen. Derefter bliver det lettere at aftale, hvornår og hvor 

meget man kan bruge appen i forskellige situationer. Dette gælder både i skolen og i forældresamarbejdet. 

Det er ligeledes vigtigt, at man tilrettelægger de fagfaglige apps efter det enkelte barns faglige ståsted og 

med et formål, så barnet udvikler sig optimalt. 

Til at sætte processen i gang med at bruge Ipads, er det nødvendigt med en konsulent udefra, som kan 

komme med in-puts og være med til at evaluere. 

Til sidst kan vi se, at det er vigtigt, at børnene får lov at afprøve ipad´en på egen hånd, da den inspirerer til 

nye måder at finde sammen på, lege på og udvikle sociale færdigheder. 

Det udbytte vi har set hos vores 0.-1.-2.klasses elever, er noget større end vi først antog. Vi ser vores 

indskolingsbørn klare udfordringer og forhindringer som vores ældre børn (som ikke har haft ipads) endnu 

ikke mestrer. Børnene er mere motiveret ift. læring, børnene kan selv reflektere over de konkrete mål for 

deres læring, børnene arbejder mere målrettet ift. de konkrete opgaver, de håndterer stresssituationer 

bedre, kan nemmere indgå i samtaler og stressniveauet er blevet nedbragt så børnene ex. kan deltage i 



fritidsaktiviteter, som de ikke tidligere har magtet og derved blive en større del af det omgivne samfund. Vi 

oplever en større sammenhæng mellem skole, fritidsliv og hjemmet, da det er blevet nemmere at 

kommunikere frem og tilbage og forældrene kan nemmere engagere sig pga de opdateringer, de får. Vi får 

ligeledes mere og bedre feedback fra forældrene. Forældrene får mere tid til hinanden og søskende, når 

Ipad´en hjælper børnene med ASF med at blive mere selvstændige. Lærere og pædagoger har et mere 

afstresset arbejdsmiljø, da børnenes nedsmeltninger er betydeligt reduceret og der frigives mere tid til den 

enkelte samt forberedelsen af undervisningen.  

Det er ikke alle forældre, der har lige let ved at bruge ipad´en i hjemmet, da nogle af vores forældre selv 

kan have en diagnose indenfor autisme spektret eller kan have svært ved at sætte sig ind i en given apps 

logik. Her vil der være brug for et tættere skole/hjem-samarbejder end hos en forælder, der i forvejen 

kender til ipad og har nemt ved at betjene denne. 

Det kan ligeledes være forskelligt, hvilke forudsætninger personalet har for at begynde brugen af Ipads og 

her hjælper det en hel del, at der er en konsulent udefra, der arbejder med teamet og, at man arbejder i et 

team omkring implementering af Ipads og på den måde har nogle at læne sig op ad. 

Alt i alt har projektet givet et større udbytte end først antaget og vi ser i dag endnu flere muligheder for at 

inddrage ipad´en i undervisningen, børnenes sociale liv og skole/hjem-samarbejdet. 

Anbefalinger 
Ud fra ovenstående er vores anbefaling, at der permanent og over en årrække etableres ipads i alle klasser i 

Pædagogisk Center for Autisme, da brugen af ipads højner motivationen for læring hos børnene, frigiver 

mere tid for forældrene, gør børnene mere selvhjulpne, mindsker nedsmeltninger hos børnene kraftigt, 

mindsker forberedelsestid for personalet, giver et bedre arbejdsmiljø og styrker skole/hjem-samarbejdet 

betydeligt. Vi anbefaler, desuden at Ipad´en primært er en Ipad til ”skolearbejde” og, at der kun er et 

fritidsspil på Ipad´en ad gangen og at børnene har mulighed for at skifte spil en gang om ugen på et fast 

tidspunkt. 

Vi kan også se, at Ipads kan være noget, man med fordel kunne udbrede i især specialbørnehaver, hvor vi 

vurderer børnene allerede vil være i stand til at lære at betjene og orientere sig efter teknologien og på den 

måde allerede i børnehavealderen vil kunne få den nødvendige støtte til at udvikle sig indenfor det sociale 

og i forskellige læringsrum. På den måde får børnene endnu større forudsætninger for at kunne blive 

inkluderet og anvende teknologien ubesværet i deres folkeskoletid og blive selvstændige, livsduelige og 

medvirkende borgere. 

Det er også nærliggende at udbrede Ipads til børn og unge indenfor spektret, som er inkluderet i 

almenskolen, da de kan tjene som en ekstra støttefunktion, som samtidig ikke er stigmatiserende. 

Der bør laves yderligere undersøgelser på andre alderstrin, da børn og unge indenfor spektret kontinuerligt 

står overfor utallige udfordringer i deres hverdag og en udfordring for et indskolingsbarn indenfor spektret 

ikke nødvendigvis kan sammenlignes med de udfordringer et preteenage-eller teenagebarn har. 

Til sidst har vi tre gode råd til andre, som gerne vil udbrede Ipads. 

Til lederen: 

1. Sørg for at spotte de medarbejdere, som viser interesse og motivation overfor opgaven 

2. sørg for at medarbejderne bliver rustet til opgaven - ex. i form af timer til det og en konsulent udefra 

3. Sørg for opbakning i forældregruppen 

Personalet: 

1. sørg for konkret ledelsesmæssig opbakning - det kan være i form af timer til opgaven, midler til en 



konsulent m.m. 

2. Sørg for at motivationen for at implementere Ipads ligger hos jer - d.v.s. er noget I som medarbejdere, 

kan se jer selv arbejde med. 

3. Sørg for et tæt samarbejde i jeres team og med forældrene. 

 


