
DATATEKET
Datateket er et unikt tilbud til fagfolk, der arbejder med børn, 
som har særlige behov og derfor har brug for ekstra hjælp 
og støtte i deres udvikling. Ved at anvende læringsapps, 
som barnet er motiveret til at bruge og som matcher barnets 
niveau, kan man støtte og fremme barnets intellektuelle 
udvikling og kompetencer, da barnet opnår størst effekt af 
læring gennem leg og aktiviteter, som er drevet af lyst.

Datateket er et unikt tilbud på dette område, hvor du kan 
få hjælp og sparring til at finde de bedste læringsapps og 
redskaber til både det enkelte barn og bredere målgrupper.

Vores tilbud benyttes flittigt af mange fagpersoner og 
institutioner fra hele Fyn eksempelvis; støttepædagoger, 
dagplejere, ergo- og fysioterapeuter, familieplejere, PPR-
fagfolk, tale-hørepædagoger samt almindelige institutioner 
med små specialafdelinger og specialinstitutioner.

ONLINE VEJLEDNING
Selvom I ikke bor i nærheden af Odense, er det også en 
mulighed for jer at benytte Datateket, da vejledningen 
kan foregå online via videokonference (Cisco Japper eller 
WebEx), mail eller telefonisk. Læs mere om vores tilbud på 
vores hjemmeside: ckv.rsyd.dk eller ring og få en snak med 
Tina (se kontaktoplysninger til sidst).

ET EKSEMPEL
Du har været i kontakt med Datateket, fordi du mangler 
inspiration til at finde nye lærerige apps til en 5-årig dreng 
med ADHD. Du beskriver hans problematikker og eventuelle 
ønsker i en mail og sender til Datateket. Jannie vil herefter, 
via videokonference eller telefonisk, give dig feedback og 
gode råd til videre arbejde.

HVORFOR DATATEKET?
Børn med særlige behov har ofte en ujævn udvikling på 
forskellige områder, det kan derfor være svært finde ud af, 
hvilke dansksprogede læringsapps der passer bedst til lige 
præcis til det enkelte barn. Datateket hjælper med at finde 
både de rigtige apps samt giver vejledning i hvordan man 
anvender dem bedst og mest pædagogisk sammen med 
barnet.

Der bliver løbende udviklet mange nye, spændende og 
lærerige apps til tablets, som kan støtte børn med særlige 
behov i deres udvikling i alderen 2-12 år. Vi kan, i Datateket, 
hjælpe med at navigere rundt i det store udvalg og finde 
de helt rigtige apps til både det enkelte barn og bredere 
målgrupper af børn.

Vi ved, at en tidlig indsats kan øge det enkelte barns kompe-
tencer på alle niveauer og give større livskvalitet for den 
enkelte. Igennem leg med tablets kan mange børn opnå 
kognitiv indlæring, sproglig udvikling og succesoplevelse 
samt et socialt samvær med andre børn og voksne, som de 
ellers normalt kan være afskåret fra. Samtidig vil det være 
essentielt at kunne håndtere en tablet for mange af børnenes 
fremtidige liv.

ET TILBUD TIL FAGPERSONER

Datateket - Online sparring til læringsapps



RÅD OG VEJLEDNING
I Datateket gives råd og vejledning i netop at finde og 
udvælge de rigtige læringsapps, der stimulerer og passer 
bedst til et enkelt barns udvikling og behov. 

Det kan eksempelvis være apps der stimulerer:
• Årsag/virkning
• Kategorier, begreber og matching
• Koncentration 
• Opmærksomhed
• Overblik og logisk tænkning
• Synsvanskeligheder
• Tegn til tale
• Sproglig udvikling
• Mindfulness og afslapning
 
Her er to eksempler på gode apps: 

Bugs and buttoms 
Fantastisk app – lær at; tælle, sortere, holde fokus, farver, 
øje/hånd koordination og strategi.
Flot grafik og animation.
18 læringsspil og –aktiviteter.

Sort it out 2
Styrker læringen af: Sprogfærdigheder kategorisere/sortere 
og visuelle færdigheder.

Vi giver også gode råd til tablets eksempelvis i forhold til 
betjening, covers, holdere, antirefleks og panserglas.

PRIS
Vi udbyder forskellige løsninger, herunder: abonnement, 
enkeltsessioner, klippekort (mulighed for at købe flere ”bru-
geradgange”) og oplæg (Tina kommer ud og holder oplæg, 
hvor hun fortæller om og demonstrerer udvalgte apps for en 
gruppe fagpersoner). 

Prisen afhænger af den løsning I vælger – ring eller send 
en mail, så kan vi finde den helt rigtige løsning der passer 
bedst til jeres behov. 

Tina Clasen 
Datateksleder

Telefon: 9944 3400
E-mail: datatek.fyn@rsyd.dk

HVEM ER VI?

Datateket er en del af Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi (CKV), som blandt andet yder 

rådgivning, undervisning og vejledning i forhold til 

hjælpemidler samt specialpædagogisk bistand til 

mennesker med funktionsnedsættelser på talen, 

hørelsen, synet eller mobiliteten samt fagpersoner og 

netværk indenfor funktionsnedsættelserne.

Centret samarbejder med kommuner og virksomheder 

om at udvikle teknologier og hjælpemidler. 
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