
UDDANNELSESFORLØB

Mobilize Me tilbyder undervisningsforløb til institutioner for at sikre, at værktøjerne giver størst mu-
lig værdi i hverdagen. Undervisningen tilrettelægges efter jeres ønsker, så vi tager fat lige der, hvor I 
har allermest brug for det.

Vores uddannelsesforløb er udviklet på baggrund af de erfaringer og spørgsmål, Mobilize Me har fået 
gennem årene. Med undervisningen vil vi gerne sikre, at I kender alle de praktiske funktioner i værktø-
jerne, og derudover vil vi gerne hjælpe jer med at implementere værktøjerne i en pædagogisk kontekst. 
Derudover giver undervisningen jer et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvorvidt i vil fortsætte med 
vores værktøjer eller ej, da vi selvfølgelig dokumenterer hele processen - både undervisning og prøve-
periode. 

Vi har erfaret, at der er stor forskel på, hvor meget hjælp den enkelte institution har brug for, og derfor 
er undervisningen opdelt i forskellige moduler. 

IT KURSUS
Brug af tablets/smartphones i det 

pædagogiske arbejde
(billederedigering, lyd, foto mm.)

GRUNDKURSUS:
I Grundkurset skal vi igennem følgende steps:

Grundig introduktion til brug af værktøjerne 
- både praktisk og pædagogisk

∙
Opsætning af strukturer med udgangspunkt i 

jeres brugere 
- vi arbejder ud fra jeres egne cases. 

∙
Afprøvning 

∙
Løbende sparring og opfølgning (via Skype)

∙
En afsluttende evaluering og rådgivning om 

videre forløb

SUPERBRUGER

IT kursus 
Et IT-kursus afholdes som en 3 timers workshop, 
hvor vi gennemgår de helt basale færdigheder 
ift. at arbejde pædagogisk med en tablet.

Grundkursus i værktøjerne: 
Formålet med grundkurset er at klæde persona-
let på til at anvende vores værktøjer i praksis. 

Grundkurset dækker over et forløb på i alt 12 ti-
mers undervisning. Disse fordeler sig på teori og 
praksis over 5 undervisningsgange, tre på insti-
tutionen og ca. 2 som webinar - alt efter behov.

Erfaring viser, at I får mest ud af undervisningen, 
hvis I er op til 8 deltagere på kurset.  

Superbrugere: 
En del af vores superbrugere, administratorer og 
fagfæller vælger at holde sig skarpe ved løbende  
at deltage i vores workshops, advisory boards og 
projektgrupper.  



Undervisningen:
I undervisningen lægger vi vægt på, at der er tid til at sætte tingene i kontekst, så de passer ind i jeres 
hverdag og jeres brugeres behov. Derudover er det vigtigt for os, at der er god tid til, at kursisterne kan 
prøve tingene af selv og få hjælp undervejs. 

Man lærer bedst ved at sidde med værktøjet i hænderne selv, og derfor vægter vi denne del højt. Det er 
meget forskelligt, hvor IT-vante vores kursister er, men vi tager fat, der hvor der er behov for det. Vores 
uddannelser handler om tryghed og klarhed over processen. Når kursisterne går hjem, skal det være 
med en god mavefornemmelse og en tro på, at værktøjerne nytter.

Uddannelse i prøveperioden
Jeres gratis prøveperiode på værktøjerne er 3 måneder, og vi anbefaler, at I starter uddannelsen i be-
gyndelsen af denne periode

I vil få tilsendt en installationsguide samt jeres loginoplysninger på forhånd, så I har mulighed for at 
kigge på værktøjet/værktøjerne, inden vi går i gang. 

Hvis I ikke har mod på at gøre det selv, gennemgår vi det den første undervisningsgang

Kontakt:  
Mobilize Me 
Åbogade 15  
8200 Aarhus N  www.mobilize-me.com

www.facebook.com/mobilizeme70 70 74 37

kontakt@mobilize-me.com

Oplysninger om priser og tilmelding findes på vores hjemmeside


