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Mini guide til Mobilize Me
Maj 2017

Login: 

Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, 
som du har modtaget fra Mobilize Me.

Hvis du ønsker at bruge PC eller Mac, skal du skrive adressen: www.mobilize.arosii.com 

Hvis du endnu ikke har et login til Mobilize Me, kan du tilmelde dig via Mobilize Me’s hjemmeside 
www.mobilize-me.com.

Roller i Mobilize Me

Som bruger kan du enten være planlægger eller afvikler eller begge dele. Hvilken rolle du har, afgør 
hvilke moduler du kan se. 

Afvikling 
Bruges af den, som afvikler/bruger strukturen.  Altså den, der har behov for støtte til at skabe struktur i 
hverdagen.

Planlægning 
Anvendes af ressourcepersoner, som skaber/planlægger strukturen. Fx forældre, lærere, medarbejdere 
på bosted og andre ressourcepersoner.

Youtube

Hvis du skulle få brug for mere hjælp, end du finder i denne miniguide, så kan du fx besøge vores 
youtube kanal, hvor du finder en række videoguides, som viser dig de forskellige funktioner. 

Vi opdaterer løbende listen. 

www.youtube.com/user/mobilizem

Platforme

Mobilize Me er delt i to dele  - en 
brugerdel hvor strukturen bruges og en 
planlægningsdel, hvor den opsættes.

I denne tabel kan du se, hvilke 
platforme der kan bruges til de to dele.

Platform Bruger Planlægning
Ipad 3 og nyere √ √
Iphone √ x
Android tablet √ x
Android smartphone √ x
PC & MAC √ √
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Overvej din indsats: 
Når du skal lave en plan for din borger, er det vigtigt at have for øje, hvilken indsats du ønsker at støtte 
op om. Der findes mange forskellige funktioner i Mobilize Me, men det er ikke sikkert, at din borger 
reagerer lige godt på dem alle. 

Tag en snak med borgeren om, hvad der giver mening for ham/hende, og sørg for at din indsats 
støtter op om brugerens specifikke udfordringer.

Struktur og planlægning
Når du skal i gang med at lave struktur, logger du ind i Planlægningsdelen. 

Her følger en gennemgang af planlægningsfunktionerne i Mobilize Me:

Planlægning

1 Dagsoversigt 

2 Skabeloner 

3 Hovedaktivitetens titel  
og antallet af underaktiviteter

4 Rediger hovedaktivitet 

5 Rediger underaktivitet

6 Tilbage til ugeoversigt

7 Billedvælger

3
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Hovedaktivitet

Det første element, du opretter i Mobilize Me, er hoved aktiviteter. 

Hovedaktiviteterne fungerer som støttepunkter ved gøremål i løbet af dagen, der ellers kan virke 
uoverskuelige.

Eksempler på hovedaktiviteter: 

• Måltider (fx Morgenmad, Madpakke, Frugt)
• Rutiner (fx Badeværelse, Tage tøj på, Tage bussen)
• Sport eller fritidsaktiviteter
• Skolefag

For at oprette hovedaktiviteter skal du være logget ind på planlægningsdelen. Her bliver du mødt af en 
startside, som ser således ud: 

Tryk på “Ny aktivitet”, for at oprette en ny hovedaktivitet.

Titel
Allerførst skal du give din hovedaktivitet en titel. 

Tidsfunktion
Vælg herefter hvilken form for tidsfuktion, du gerne vil have. 

Såfremt der ikke skal oprettes nogle underaktiviteter til 
hovedaktiviteten, så bliver varigheden af din aktivitet til timeren. 
Dette gælder dog ikke, hvis du benytter tidsfunktionen “slut til 
tiden”. 

OBS: Hvis din hovedaktivitet får tilføjet underaktiviteter, så 
vælges tidsfunktionen som regel herunder.

Farve:
Det er muligt at tildele dine aktiviteter forskellige farver. Der 
findes fem farver i værktøjet, og det er ikke muligt at tilføje flere.

Gem
Når du er færdig med at indstille din aktivitet, trykker du på 
“Gem” i øverste højre hjørne af boksen. 

Udfyld detaljer
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Eksempel: 

Hovedaktivitet:   Morgen 
 
Underaktivitet 1: Badeværelse     
   (Tidsmarkør: 10 min) 
Billeder:   - Toilet 
   - Børste tænder 
   - Deodorant 
   - Voks i håret 
 

Underaktivitet 2:  Vindue og sluk lys 
   (Tidsmarkør: 2  min) 
 Billeder: - Lampe 
   - Vindue

Er der brug for mere detaljeret planlægning (med flere tidsmarkører), kan hver hovedaktivitet få 
tilknyttet et ubegrænset antal under aktiviteter. 

Til hver underaktivitet kan du tilknytte en tidsmarkør og op til 10 billeder.

I eksemplet herunder har hovedaktiviteten “Morgen” tilknyttet 8 underaktiviteter:

Underaktiviteter

Før du kan oprette en underaktivitet, skal du åbne den relevante hovedaktivitet op. 

Det gør du ved at trykke på aktivitetens titel.

Du kan altid vende tilbage og rette i aktiviteten ved at trykke på rediger            

Du kan se, at du har åbnet en aktivitet ved at knapperne “Ny aktivitet” og “Genbrug aktivitet” ses inde i 
aktivitetsboksen. 

Tryk på “Ny aktivitet” for at oprette en underaktivitet. 

Der kommer nu en boks frem, som ligner den, du udfylder, når du skal lave en hovedaktivitet. Den eneste 
forskel er, at du ikke kan indtaste et start- og sluttids- punkt i en underaktivitet. 

Indtast underaktivitetens titel og vælg tidsfunktionen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
varigheden styrer timerfunktionen for brugeren. 

Gem
Når du er færdig med at indstille din aktivitet, trykker du på “Gem” i øverste højre hjørne af boksen. 

Opret underaktivitet
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For mange brugere er den visuelle støtte afgørende for trivsel og udvikling. I Mobilize Me er det nemt og 
hurtigt at tilknytte piktogrammer eller billeder til aktiviteterne. 

Når du opretter en hoved- eller underaktivitet, klikker du på Billedvælgeren (kamera-ikonet). Derefter 
åbner en ny menu, hvor du kan vælge om du vil: 

•  Søge blandt 20.000 piktogrammer i Mobilize Me’s  database 
        (søg gerne på engelsk - det giver flest resultater)
•  Anvende Google’s billedsøgning
•  Anvende tidligere brugte billeder (Favoritter)
•  Tilføje egne billeder

Billeder

Skabeloner er et af de værktøjer, der gør det ekstremt hurtigt og effektivt at planlægge i Mobilize Me. 

Dagligdagen byder på mange rutiner, som gentages. I de tilfælde kan du spare rigtig meget tid i 
planlægning en ved at anvende skabeloner. 

Hver skabelon kan indeholde så mange hovedaktiviteter som nødvendigt.

Du kan bruge en eller flere skabeloner til at opbygge den enkelte dag. Fx kan tirsdag være bygget op af 
skabelonerne “Hverdag”, “Skole – tirsdag”, “Fodbold”, “Aften – tirsdag”.

Aktiviteterne i de forskellige skabeloner fletter auto matisk ind i hinanden. Derfor kan du kombinere en 
skabelon, der samler de ting, der fx sker på alle hverdage (fx Tage pille, Morgenmad, Skolebus osv.) med 
en skabelon, der samler de ting, som er særlige for tirsdagen (Skole – tirsdag, Fodbold osv.).

Er der ændringer i løbet af dagen (fx et tandlægebesøg), er det nemt at redigere i den enkelte skabelon.

Skabeloner

Opret skabelon
For at oprette en ny skabelon, skal du i 
Ugeoversigten klikke på ikonet i venstre 
hjørne:

Hvis du ikke kan huske, hvor du finder uge-
oversigtet, så se oversigten side 2. 
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Dermed kommer denne menu frem: 

Klik på Rediger skabeloner for at oprette en ny skabelon.

I menuen, der åbner, får du et overblik over de oprettede skabeloner i alfabetisk orden. 

Du kan se, hvem der har redigeret dem sidst, og hvornår det skete (A).  
Du kan også se antallet af hovedaktiviteter pr. skabelon (B). 

Vil du oprette en ny skabelon, skal du trykke på det lilla plus (C). Du indstiller detaljerne for en skabelon 
på samme måde som du opretter en hovedaktivitet. 

Når du lukker den oprettede skabelon, er den gemt og kan benyttes i planlægningen.

A

B

C

Ved at åbne menuen “Skabeloner” kan du se, 
hvilke(n) skabelon(er) der er i brug på den valgte 
dag. Se oversigten på side 2, hvis du ikke kan 
huske, hvordan du får skabelonerne frem. 

I eksemplet her er skabelonerne “Torsdag - Skole”, 
“Morgen” og “Aften” brugt. 
 
Hvis de ikke længere skal anvendes på den valgte 
dag, trykker man på det røde minus ved siden af 
skabelonens titel.

Man tilføjer skabeloner, ved at trykke på det 
grønne plus

Anvend skabelon
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Godkend dag eller uge

Hver gang du har planlagt et forløb, skal det 
god   kendes, før brugeren kan se det. Det gør 
du i højre hjørne på knappen Godkend. Indtil 
et forløb er godkendt, vil det være skraveret

Når du retter i en allerede godkendt aktivitet, 
slår ændringen igennem, uden at du behøver 
godkende igen. 

Tilføjer du nye aktiviteter, skal dagen 
godkendes igen.

Godkend en hel uge
Når du planlægger flere dage ad gangen, be-
høver du ikke godkende hver enkelt dag. 

Du kan godkende hele ugen på én gang, når 
du har lagt alle dage ind. 

Afvikling

Til højre ses et eksempel på, hvordan afviklin-
gen ser ud for borgeren. I det viste eksempel 
ses hovedaktiviteten “Morgen”, som har fået 
tilføjet en række billeder - samt en timer.

Borgeren kan vinge aktiviteterne af ved at 
trykke på dem. 

Når borgeren har gennemført alle elementer, 
bliver billederne krydset over, så man kan se, 
at borgeren er færdig med aktiviteten

Start forfra
Hvis du har brug for at starte en aktivitet 
forfra, eller aflyse den i situationen, kan du 
gøre det via menuen, som er vist på billedet. 
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Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du købe vores KIT om Mobilize Me. Det indeholder en komplet 
teknisk guide, hvor alle Mobilize Me’s funktioner er beskrevet i detaljer. Herudover får du en pædagogisk 
guide, som giver dig gode råd til, hvordan du kommer i gang med din indsats. 

Begge hæfter kan bruges som opslagsværker, eller læses som en introduktion til værktøjet.

Lyst til at høre mere? Så kontak os på www.kit@mobilize-me.com

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside www.mobilize-me.com
og få gode råd og vejledning. 


