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Emne

Status

Ansvarlig

Afgrænsning af emnet

Den
ansvarliges
opgave er at
sikre at der
bliver fulgt op
på emnet, ikke
nødvendigvis
den aktive
omkring
udførslen

Tidsramme

Projektbeskrivelse

Der udarbejdes en handlingsplan for projektet. Lise
Handlingsplanen vedtages på et
mandagsmøde, gerne mandag den 5.
november 2012

5.
november
2012

Indkøb af 4 stk ipad

Der indkøbes 4 stk ipad medfølgende
omslag og lille taske

Lise /Lene

November
2012

Udvælgelse af en
bruger fra hver
gruppe

Der vælges en bruger fra hver gruppe,
som tilbydes at deltage i projektet. De
brugere der vælges, fremgår af
projektbeskrivelsen, der vedtages på
mandagsmødet den 5. november.

Lise

5.
november
2012

De valgte skal være brugere, hvor vi
formoder, der er en vis sandsynlighed
for, at projektet bliver en succes, samt

at der er opbakning fra bostedet.
Følgende brugere er udvalgte: Christina,
Camilla, Kim og Anne Sofie.
Endelig beslutning træffes på personalemødet
den 5. november
Brugerne spørges om Møde afholdes med de udvalgte brugere.
de vil være med i
De forelægges projektet, betingelserne
projektet
for deltagelse i projektet, og spørges om
de vil medvirke i projektet

Lise

December
2012

Betingelser
udarbejdes

Betingelser for deltagelse i projektet
udarbejdes, herunder ipads ejerforhold,
- hvad med ipad hvis man stopper på
Birkegården. I tilfælde af Ipad
bortkommer – i tilfælde af at man
træder ud af projektet

Lise

November
2012

Møde med bruger og
kontaktpædagog
eller pårørende

Møde afvikles med brugerne og
repræsentanter fra brugernes bosteder.
Formålet med mødet er, at få afklaret
forventninger og muligheder for
opbakning til projektets gennemførsel.

Lise

December
2012

Ipad udleveres til
brugerne

Ipad udleveres til brugerne umiddelbart
efter nytår 2012 /2013. De første 2
måneder bliver ipad på Birkegården, hvor
brugerne lærer deres ipad at kende, og
lærer at anvende den til at beskrive
deres dagligdag. De 4 brugere mødes en
gang ugentlig så de kan snakke om deres
projekt. Der vælges en tovholder blandt
personalet for hver enkelt bruger

Marts 2013

Ipad igangsættes
som kontaktbog

Brugerne har nu lært, at bruge deres
ipad, til at fortælle om deres hverdag
med kameraet, og nu skal det til at virke
som kontaktbog. Kontaktbogen lægges til
side i perioden hvor ipad anvendes.
Sættes i gang marts 2013

Juni 2013

Evaluering

Projektet evalueres sammen med brugere
og repræsentanter fra bostederne.
Desuden skal der tages stilling til, om

Juni 2013

brugeren skal have deres kontaktbog
udskiftet permanent med en ipad
Succeskriterier:
Brugerne skal være glade for ipad – den
sidste måned skal ipad have fungeret som
kontaktbog – Brugeren skal kunne
anvende og passe på ipad.
Stillingtagen til
udvidelse af
projektet til andre
brugere

Såfremt projektets evaluering resulterer
i succes, tages der stilling til udvidelse af
projektet, med X antal brugere, og hvilke
brugere der kunne komme på tale. Til
grund for beslutning lægges følgende:
Hvad Birkegården har råd til – Økonomi.
Undervejs hvor projektet er blevet
afviklet har vi observeret hvilke brugere
der har vist interesse for ipad – disse
observationer lægges til grund for valg
af brugere.
Så vidt muligt udvælges brugere fra
forskellige grupper.
Projektet starter herefter forfra

September
2013

