
Mobilize Me 
... et strukturværktøj til skabe sammenhæng og tryghed i hverdagen.



Niels, 10 år



Mobilize Me
- Mobilize Me blev stiftet i 2012

- Vi udvikler digitale 
strukturværktøjer, som hjælper 
børn og voksne med kognitive 
udfordringer

- Mobilize Me’s værktøjer bliver 
brugt som et strategisk kommunalt 
redskab på tværs af indsatser



Baggrunden for Mobilize Me



Baggrunden for Mobilize Me



Autisme, De typiske udfordringer

● Øget behov for forudsigelighed
● Mangler overblik
● Mangler den “intuitive forståelse” af en situation
● Kobler ikke indlærte erfaringer til nye situationer
● Nedsat forestillingsevne
● Nedsat initiering

Struktur er et redskab til at konkretisere en kaotisk verden



Mobilize Me

http://www.youtube.com/watch?v=XeBY6aLWCmM


Mobilize Me

Arasaac / Pictor Selector
Kilde: Hillerød kommunikationscenter

PCS / Boardmaker
Kilde: AB Handic help

Google billedsøgning
...Eller egne billeder



Fordele ved en app
- Alle kan bruge samme billeder

- Sammenhæng

- Strukturen følger brugeren

- Notifikationer

- Timere lige ved hånden

- Effektivt!

- Under 5 min pr. elev pr. uge



Skolevægring

Skolevægring kan defineres som perioder af længere varighed, 
hvor barnet sjældent eller aldrig kommer i skole (Socialstyrelsen, 2016)

● Skolevægring er en reaktion på, at barnet ikke har ressourcer til at imødekomme de 
udfordringer, som det møder i sociale sammenhænge i skolen. Der kan være mange 
årsager forbundet med, at et barn mistrives i en grad, så det resulterer i skolevægring 
(Anne Vibeke Fleischer, 2018)

● Skolevægring forekommer uafhængigt af køn, evner, alder og kompetencer og opstår ofte 
ved overgange til fx ny klasse, skoleskift, efter sygdom og efter ferier (Trude Havik, 2018)



Komplekse årsager 
... især for børn med autisme

Nysgerrighed, Forståelse, Alliance

● Børn vil gerne i skole… hvis de kan magte det!

○ Ny vikar
○ Emneuge
○ Larm
○ Gruppearbejde
○ Lav grad af forudsigelighed



Mobilize Me i 
indsatsen mod 
skolevægring

- Struktur værktøj

- Et fælles tredje

- Overlevering af læring

- Forudsigelighed og tryghed

- Konkretisering

- Alliance ml. skole og hjem

http://www.youtube.com/watch?v=QdiyDdKXLaU


Niels, 10 år
Autisme, ADHD og Tourette



Farver er vigtige for Niels:

● Morgen er gul som solen
● Formiddag er grøn som Niels føler er positivt
● Eftermiddag er rød fordi Niels førhen ikke brød sig om eftermiddagen
● Aften er blå, fordi natten er blå



Rikke Steen, Niels’ mor

“Mobilize Me skaber en tryg ramme. Det er det nemmeste værktøj til at skabe alt det, 
forældre har brug for til at skabe struktur og genkendelighed for barnet med skolevægring”

“Hvis et barn skal tilbage i skole, kræver det energi fra alle steder. Jeg bruger 20 min hver 
søndag aften på at planlægge hele Niels’ uge. Jeg sparer dermed en masse energi, som jeg i 
stedet kan bruge på Niels”



Spørgsmål?

www.mobilize-me.com / 70 70 74 37 / kontakt@mobilize-me.com


