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Brug din iPad

Oplæsning af tekst
Hvis du vil have din iPad til at læse tekst op skal du vælge ”indstillinger” på forsiden

Vælg ”Generelt”

Vælg ”Tilgængelighed”
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Vælg ”Læs det valgte op”
Aktivér ”Læs det valgte op”
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Vælg ”stemmer” på samme side og vælg derefter ”Dansk”
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Indstil læsehastigheden så den
passer til dig stil på
”Talehastighed”.
Hvis du vælger ”Fremhæv ord”
bliver ordet læst op, og det vil blive
fremhævet.

VoiceOver
VoiceOver kan benyttes, hvis du ikke kan markere teksten.
Den aktiveres og afbrydes igen ved at trykke 3 gange på hjemmeknappen.
Du skal trykke 2 gange på teksten, som så indrammes og læses op.
Du kan indstille læsehastigheden, se opgaven i ”Go cook” senere i hæftet.
Nu kan du få læst op på din iPad, og din opgave er:
Prøv dig frem. Leg med forskellige tekster og oplæsningsformer.

Opgave til oplæsning

Gå ind på www.dr.dk og find en nyhedstekst, du gerne vil have læst op.
Tryk på teksten, så der kommer en lyseblå markering frem.
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Træk i den blå cirkel i hjørnet, så markeringen bliver større, og dækker den tekst,
som du gerne vil have læst op.
Når du slipper, kommer en sort kasse frem, og du kan vælge at få den markerede
tekst læst op.

Hvis teksten ikke kan markeres, må du vælge at få læst teksten op med VoiceOver
funktionen, som er forklaret tidligere.

IntoWords til iPad
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Hvis teksten ikke kan markeres, må du vælge at få læst teksten op med VoiceOver
funktionen, som er forklaret tidligere.

IntoWords
til iPad
Brug din iPad

IntoWords er baseret på læse- og skriveværktøjet CD-ORD. IntoWords læser op med
stemmen Anne (dansk) og Claire (engelsk), kendt fra CD-ORD. I IntoWords kan man
dels indsætte en tekst fra nettet og andre apps, og så få teksten læst op.
Du kan bruge ordlisten i IntoWords til at skrive tekster, noter eller beskeder. Du kan
7
dele din tekst, dvs. sende den som mail, eller fx poste den på Twitter eller Facebook
direkte fra IntoWords.
I IntoWords kan du benytte en OCR-funktion, som gør det muligt at fotografere en
tekst, og sende billedet til videre forarbejdning i IntoWords for derefter at få teksten
læst op med highlight.
IntoWords til iPad kan prøves gratis af alle i et år. Du kan hente IntoWords hos
Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Når du har hentet programmet Intowords, skal du åbne ikonet på din
hjemmeskærm:
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Første gang du åbner IntoWords kommer denne hjælpeskærm. De orange
tekstbokse viser de forskellige funktioner i IntoWords. Ved at trykke på en orange
boks får du teksten læst op.

Du klikker på krydset, når du skal i gang med IntoWords.
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Oplæsning

Her er der skrevet en tekst i IntoWords, der skal læses op.

Start og stop oplæsning af din tekst
Sæt markøren i teksten og start oplæsningen.
Vælg ”Stop”, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i
oplæsningen. De enkelte ord i teksten markeres, når teksten læses op.
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Her kan du vælge, hvor hurtigt stemmen skal læse op. Tallet viser antal ord i
minuttet. Træk i skyderen for at sætte hastigheden op eller ned. Du kan også ændre
hastigheden, når oplæsningen er i gang.
Del
Vælg del for at sende din tekst som e-mail, besked eller til andre apps.

Skriv med IntoWords

Når du skal skrive en tekst i tekstvinduet, vises der ordforslag. Her er ordlisten vist
vandret. Ved to hurtige tryk på et ord i ordlisten læses ordet op. Et tryk indsætter
ordet i din tekst. Når du skriver vises de mest sandsynlige ord i ordlisten. Du kan
bladre i listen for at se flere ord ved at trække i listen med en finger, eller du kan
skrive videre på ordet.
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Skriv
med
Her kan
du IntoWords
vælge, hvor hurtigt stemmen skal læse op. Tallet viser antal ord i

minuttet. Træk i skyderen for at sætte hastigheden op eller ned. Du kan også ændre
Når du skal skrive
en tekst i tekstvinduet,
hastigheden,
når oplæsningen
er i gang. vises der ordforslag. Her er ordlisten vist
vandret. Ved to hurtige tryk på et ord i ordlisten læses ordet op. Et tryk indsætter
ordet i din tekst. Når du skriver vises de mest sandsynlige ord i ordlisten. Du kan
Del
bladre i listen for at se flere ord ved at trække i listen med en finger, eller du kan
skrivedel
videre
påsende
ordet.din tekst som e-mail, besked eller til andre apps.
Vælg
for at

Skriv med IntoWords

Når du skal skrive en tekst i tekstvinduet, vises der ordforslag. Her er ordlisten vist
vandret. Ved to hurtige tryk på et ord i ordlisten læses ordet op. Et tryk indsætter
ordet i din tekst. Når du skriver vises de mest sandsynlige ord i ordlisten. Du kan
bladre i listen for at se flere ord ved at trække i listen med en finger, eller du kan
skrive videre på ordet.
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Under ”Indstillinger” kan du vælge ”Lodret ordliste”, hvis du vil have ordene vist
under hinanden til højre for teksten. Den lodrette liste kan udvides, så ord efterfulgt
af ….. bliver vist i deres fulde længde i ordlisten - Tryk i feltet til venstre i listen for at
udvide/indskrænke ordlisten.
Valg af sprog

Du kan skrive med danske og engelske ordforslag.
Profiler/Sprog: dansk eller engelsk

Du kan vælge sprog til dansk eller engelsk ved at klikke på dette ikon.

Gem tekster i IntoWords

Når du vil gemme din tekst, skal du klikke på dette ikon:

Under ikonet kan du:





Gemme din tekst
Åbne dine dokumenter
Oprette nyt dokument
Søge i dokumenter
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Under ”Rediger” kan du:
 Sende dine tekstdokumenter til andre apps
 Omdøbe dokumenter
 Slette dokumenter
Du kan med fordel bruge Intowords sammen med f.eks. Dragon Dictation som bliver
beskrevet senere i hæftet.

Få mere glæde af din iPad med Google drev
Her kan du arbejde med din tekst både på iPad og computer

Det smarte er, at når du gemmer et dokument i Google Drev på iPad, kan du åbne
en computer og under Google doc, kan du se det samme dokument.
Hent appen ”Google Drive”.
Du kan nu oprette og redigere dokumenter, og dele disse med din computer.
13
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Du kan lave dit skriftlige udkast i IntoWords, og så sende teksten over i Google Drive.
Hent appen

Nu skal du beslutte, om du vil sende anonyme
beskeder til Google. Det er lige meget hvad du gør.

Vælg person og accepter.
Du kan nu skrive din tekst i IntoWords, se afsnittet om IntoWords. Når du er færdig
med din tekst, skal du trykke på
Ikonet for dokumenter:

Der kommer en liste med dine dokumenter. Du skal finde det dokument, du lige har
skrevet og markere dette, så der er et flueben ud for navnet på teksten.
Derefter trykker du på ”Rediger”.
Nu kommer der tre nye muligheder. Du skal finde den til venstre.
Når du trykker på dette ikon, kommer de muligheder, du har for at sende din tekst
over i andre apps. Du skal vælge ikonet for Google Drev, og nu ser skærmen sådan
ud:
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Tryk
påpå
ikonet,
ogog
nunu
fårfår
dudu
mulighed
forfor
at at
uploade
teksten.
Tryk
ikonet,
mulighed
uploade
teksten.
DuDu
klikker
påpå
”Upload”,
ogog
teksten
uploades.
klikker
”Upload”,
teksten
uploades.
DuDu
vilvil
nunu
sese
dede
seneste
filer,
dudu
harhar
uploadet.
seneste
filer,
uploadet.

Hvis
dudu
nunu
gårgår
indind
i ”appen
”Google
Drive”
serser
dudu
straks
dede
nyeste
filer,
dudu
harhar
Hvis
i ”appen
”Google
Drive”
straks
nyeste
filer,
uploadet.
uploadet.
Hvis
dudu
vilvil
finde
ældre
filer
Hvis
finde
ældre
filer
skal
du
trykke
på
dette
ikon:
skal du trykke på dette ikon:

DuDu
fårfår
nunu
enen
fortegnelse
fortegnelse
over,
hvad
du
har
liggende
i i
over, hvad du har
liggende
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dit Google Drive. Disse dokumenter ligger både på din iPad og enhver computer,
hvor du åbner dit Google Drive.

Opgave til Google Drive
Skriv en tekst i IntoWords og send den til Google Drive.
E17 også kaldet Nota
Alle ordblinde kan blive medlem af E17. E17 er et bibliotek, hvor du kan finde stort
set alle dine lærebøger samt en masse spændende skønlitteratur. Din lærer kan
hjælpe dig med at blive medlem af E17, som også kaldes Nota.
Du skal gå ind på adressen
http://www.e17.dk/, hvorefter dette billede fremkommer.
Åbn ”Bliv medlem” nederst til venstre.
Herefter fremkommer nedenstående
billede.

Åbn ”indmeldelse ordblind”. Nu fremkommer der en indmeldelsesformular. Udskriv
og udfyld denne, husk at din lærer skal underskrive den og sætte et stempel.
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Opgave til Google Drive
Skriv en tekst i IntoWords og send den til Google Drive.
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dit Google
Drive. Disse
E17
også kaldet
Notadokumenter ligger både på din iPad og enhver computer,
hvor du åbner dit Google Drive.
Alle ordblinde kan blive medlem af E17. E17 er et bibliotek, hvor du kan finde stort
set alle dine lærebøger samt en masse spændende skønlitteratur. Din lærer kan
Opgave
til Google
Drivemedlem af E17, som også kaldes Nota.
hjælpe dig
med at blive
Skriv en tekst i IntoWords og send den til Google Drive.
Du skal gå ind på adressen
E17 også kaldet Nota
hvorefter dette billede fremkommer.
http://www.e17.dk/,
Åbn ”Bliv medlem” nederst til venstre.
Alle ordblinde kan blive medlem af E17. E17 er et bibliotek, hvor du kan finde stort
Herefter fremkommer
set alle dine lærebøger samt en masse spændende
skønlitteratur.nedenstående
Din lærer kan
billede.
hjælpe dig med at blive medlem af E17, som også kaldes Nota.
Du skal gå ind på adressen
http://www.e17.dk/, hvorefter dette billede fremkommer.
Åbn ”Bliv medlem” nederst til venstre.
Herefter fremkommer nedenstående
billede.

Åbn ”indmeldelse ordblind”. Nu fremkommer der en indmeldelsesformular. Udskriv
og udfyld denne, husk at din lærer skal underskrive den og sætte et stempel.
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Åbn ”indmeldelse ordblind”. Nu fremkommer der en indmeldelsesformular. Udskriv
og udfyld denne, husk at din lærer skal underskrive den og sætte et stempel.
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Send indmeldelsen til:
Nota
Att: Indmeldelse og abonnement
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Brugernummer og kodeord bliver sendt til din mail, og herefter kan du låne et utal
af bøger og lydbøger.
Det er muligt at låne såvel undervisningsbøger som skønlitteratur. Biblioteket har
rigtigt mange undervisningsbøger, så når du får en ny bog, skal du søge den på E17, i
de fleste tilfælde finde du den, og så kan du uden problemer få læst teksten op.
Du kan altid downloade en bog eller lydbog til din computer, du kan derefter sende
den via mail til din iPad og derefter åbne den i f.eks. IntoWords.
Hvis du ikke har en computer til rådighed kan du downloade bogen direkte ti din
iPad.
Nu siger vi, at du vil tage bogen ”Den ukendte hustru” ned på din iPad.
Du skal søge bogen ved at skrive titlen i søgefeltet øverst. Der fremkommer flere
titler nu, og du skal klikke på ”Den
ukendte hustru”.
Nu kommer dette billede frem:

Herefter skal du beslutte, om du vil
downloade bogen som lydbog eller
som E-bog.
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Hvis du vil åbne bogen som lydbog, skal du beslutte om du vil Podcaste bogen eller
afspille den.
Hvis du vil podcaste bogen, klikker du på dette, og bogen gemmes automatisk i
appen, der hedder ”Podcast”. Du kan herefter afspille bogen kapitel for kapitel ved
at trykke på det kapitel, du gerne vil høre.
Hvis du vælger at afspille bogen som lydbog, klikker du på ”Afspil”, og dette billede
fremkommer:

Nu kan du klikke på ”pil frem”, og bogen bliver læst op. Du kan spole teksten frem
og tilbage på dobbeltpilene. Hvis du vil have en pause skal du klikke på dette
symbol, det indsætter et bogmærke, så du næste gang du vil lytte kan
starte, hvor du er kommet til.

Begge muligheder, både ”Podcast” og ”Afspil” kræver, at du har kontakt til
internettet.
Hvis du gerne vil downloade bogen som E-bog, skal du klikke på Download under Ebog udgaven af bogen. Nu
fremkommer dette billede:
Nu skal du vælge, hvordan
du vil åbne bogen. Bogen er
zippet, det betyder, at den
er pakket sammen, så den
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ikke fylder så meget. Det kan du se på billedet.

Brug din iPad

ikke fylder så meget. Det kan du se på billedet.

Tryk på ”Åben i…”, og der fremkommer flere muligheder i form af de apps, du har på
din iPad. HUSK, der fremkommer kun de apps, som er læst ind i din iPad, så hvis du
mangler de rette apps, skal du hente dem i ”App Store”.
Tryk på ”Åben i…”, og der fremkommer flere muligheder i form af de apps, du har på
din iPad. HUSK, der fremkommer kun de apps, som er læst ind i din iPad, så hvis du
mangler de rette apps, skal du hente dem i ”App Store”.

Når jeg trykker på ”Åben i…” på min IPad fremkommer disse muligheder. Vi skal
have pakket bogen ud. Det kan kun gøres med en app, der er i stand til at pakke zipfiler ud. Det kan Documents, så jeg vælger denne app. Appen er gratis.
Når jeg trykker på ”Åben i…” på min IPad fremkommer disse muligheder. Vi skal
Nu er teksten hentet ned i appen
have pakket bogen ud. Det kan kun gøres med en app, der er i stand til at pakke zip”Documents”. Den er stadig
filer ud. Det kan Documents, så jeg vælger denne app. Appen er gratis.
zippet. Klik på bogen, og der
fremkommer et ikon, hvor du
kan åbne zipp-filen.
Nu er teksten hentet ned i appen
”Documents”. Den er stadig
zippet. Klik på bogen, og der
19
fremkommer et ikon, hvor du
kan åbne zipp-filen.
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Hvis du vil have hele teksten eller dele af den læst op, kan du finde en vejledning til
dette andetsteds i dette hæfte. Se under ”læs det valgte op” og ”Voice Over”.

Hvis du vil læse både siddende og liggende,
kan det være irriterende, at teksten vender
sig på skærmen. Dette undgås ved, at du
låser skærmen.
Sæt en finger i nederste kant af skærmen.
Der fremkommer et gråt rullegardin. På
dette rullegardin er der nogle symboler.
Find det symbol, pilen peger på.
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Du skal holde din iPad i den position, hvor du vil læse, og derefter skal du
dobbeltklikke på ikonet.
Når du igen vil lade din iPad rotere selv, skal du dobbeltklikke på ikonet.
Dragon Dictation
Denne app kan bruges, når du vil skrive noget, som du ikke er sikker på, at du kan
skrive korrekt. Du kan i stedet diktere teksten, appen skriver teksten ned, og du kan
derefter sende teksten i en mail, en besked eller sende den til Facebook, eller du kan
arbejde videre med den i IntoWords.
Hvis du ikke har appen skal du hente denne.
Åbn App Store og skriv ”Dragon Dictation” i søgefeltet.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.
Når du åbner appen, skal du trykke på det røde punkt og starte med at diktere.
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Du skal holde din iPad i den position, hvor du vil læse, og derefter skal du
dobbeltklikke på ikonet.
Når du igen vil lade din iPad rotere selv, skal du dobbeltklikke på ikonet.
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Du skal holde
din iPad i den position, hvor du vil læse, og derefter skal du
Dragon
Dictation
dobbeltklikke på ikonet.
Denne
bruges,
når du
vil skrive
du ikke er på
sikker
på, at du kan
Når
du app
igenkan
vil lade
din iPad
rotere
selv, noget,
skal dusom
dobbeltklikke
ikonet.
skrive korrekt. Du kan i stedet diktere teksten, appen skriver teksten ned, og du kan
derefter sende teksten i en mail, en besked eller sende den til Facebook, eller du kan
Dragon Dictation
arbejde videre med den i IntoWords.
Hvis
duapp
ikkekan
harbruges,
appen skal
hente
denne.
Denne
når du vil
skrive
noget, som du ikke er sikker på, at du kan
skrive korrekt. Du kan i stedet diktere teksten, appen skriver teksten ned, og du kan
Åbn App Store og skriv ”Dragon Dictation” i søgefeltet.
derefter sende teksten i en mail, en besked eller sende den til Facebook, eller du kan
arbejde videre med den i IntoWords.
Hvis du ikke har appen skal du hente denne.
Åbn App Store og skriv ”Dragon Dictation” i søgefeltet.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.
Når du åbner appen, skal du trykke på det røde punkt og starte med at diktere.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.
Når du åbner appen, skal du trykke på det røde punkt og starte med at diktere.
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Tal tydeligt og hav tålmodighed, jo flere gange ”Dragon Dictation” hører din stemme
jo bedre genkender programmet det, du siger.

Tryk på skærmen, når du slutter.
Nu står det, du har dikteret som tekst. Hvis du trykker på ikonet i øverste højre
hjørne kan du vælge, om du vil sende det, du har dikteret, og hvor du vil sende det
hen, eller om du vil kopiere det og indsætte det i IntoWords, så du kan få det læst
højt og eventuelt arbejde videre med teksten.
Hvis du vil sende teksten skal du trykke på ”e-mail”.
Hvis du vil kopiere det indtalte til IntoWords, skal du holde fingeren på teksten indtil
et lille vindue åbnes. Derefter skal du trykke på ”kopier”. Se forklaringen ovenfor.
Åbn IntoWords, og dobbeltklik på en tom side. Der kommer et lille sort vindue, hvor
der står ”Sæt ind”. Tryk på vinduet, og teksten indsættes.
Nu kan du få teksten læst op og arbejde videre med den, se afsnittet om IntoWords.
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Opgaver til Dragon Dictation

1.
 Indtal denne tekst: Jeg bor i Horsens. Jeg lærer dansk.
Hvis du kan se, at teksten ikke er rigtig, må du forsøge igen, og prøve at tale
tydeligere.
 Når du har indtalt teksten, skal du kopiere den og sætte den ind i IntoWords.
 Nu skal du bruge IntoWords til at rette eventuelle fejl og rette teksten til:
Vi bor i Horsens. Vi lærer dansk i skolen.
2. Hent appen DSB. Når du henter denne app skal du i øverste bjælke markere:
”Kun iPhone”. Appen er gratis. Sig ja, når appen gerne vil kende din placering.

Du skal nu rejse fra din nuværende
placering til Århus.

 Åbn ”Dragon Dictation” og sig ”Århus”.
Kopier ordet.
 Tryk på ”vælg”, nu fremkommer et
søgefelt. Her sætter du din finger, og
vinduet ”sæt ind” dukker op. Tryk på det,
og der står Århus i søgefeltet. Tryk på
Århus H, som står nedenfor.

24
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 Tryk på datoen, der er skrevet med rødt. Nu kan du vælge afgangstidspunktet.

 Tryk på ”1voksen”, nu skal du vælge
rejsende og antal.
 Tryk på ”Plads” og vælg billettype.
 Tryk på ”Søg rejse”. Vælg rejsen.
 Bestil selv en billet til Randers.
 Der er mange andre muligheder, gå
selv på opdagelse.

Dragon Search
Denne app kan bruges, når du vil søge noget på internettet, som du ikke er sikker
på, at du kan skrive korrekt. Du kan i stedet diktere søgeordet, som appen skriver
ned i den øverste linie.
Hvis du ikke har appen skal du hente denne.
Åbn App Store og skriv ”Dragon Search” i søgefeltet.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.
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 Tryk
på datoen, der er skrevet med rødt. Nu kan du vælge afgangstidspunktet.
Dragon
Search

Denne app kan bruges, når du vil søge noget på internettet, som du ikke er sikker
på, at du kan skrive korrekt. Du kan i stedet diktere søgeordet, som appen skriver
ned i den øverste linie.
 Tryk på ”1voksen”, nu skal du vælge
Hvis durejsende
ikke harog
appen
antal.skal du hente denne.
 Tryk på ”Plads” og vælg billettype.
Åbn App Store og skriv ”Dragon Search” i søgefeltet.
 Tryk på ”Søg rejse”. Vælg rejsen.
 Bestil selv en billet til Randers.
 Der er mange andre muligheder, gå
selv på opdagelse.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.
Dragon Search
25

Denne app kan bruges, når du vil søge noget på internettet, som du ikke er sikker
på, at du kan skrive korrekt. Du kan i stedet diktere søgeordet, som appen skriver
ned i den øverste linie.
Hvis du ikke har appen skal du hente denne.
Åbn App Store og skriv ”Dragon Search” i søgefeltet.

Det grønne ikon skal hentes ind på din IPad. Programmet er gratis.

25
29

Brug din iPad

Når du åbner appen, skal du trykke på den røde knap i midten og starte med at
diktere.
Tal tydeligt og hav tålmodighed, jo flere gange ”Dragon Search” hører din stemme jo
bedre genkender programmet dig.

Tryk på den røde firkant med STOP på skærmen, når du slutter.
Nu står det, du har dikteret som tekst i øverste
linje i søgefeltet – her ”Kim Larsen”

Hvis du trykker på et af ikonerne under søgefeltet,
søger du enten på YouTube, Google, Twitter eller
Wikipedia.
Hvis du vil lave en ny søgning, trykker du på den
røde knap og dikterer på ny.
Hvis du vil have læst teksten op, kan du benytte
VoiceOver eller læs op funktionen.
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Opgave til Dragon Search

Åbn Dragon Search og dikter ”Kim Larsen”. Tryk på ”SLUT”.
Nu skal det dikterede ord gerne stå i øverste søgelinje. Klik på Google-ikonet og se
hvad der kommer frem af hjemmesider om Kim Larsen.
Dikter og optag navnet igen, men prøv nu at klikke på YouTube-ikonet og lyt til et
nummer af Kim Larsen.
iTranslate
ITranslate er en app, hvor du kan få oversat det du dikterer til et andet sprog.
Nedenstående er lavet med appen ”Book Creator”, som også kan gemme lyd og
videoklip. Gå på opdagelse i appen.
Følg instruktionen i billederne.
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Nedenstående er lavet med appen ”Book Creator”, som også kan gemme lyd og
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Go cook
Denne vejledning er lavet i appen ”Book Creator” på iPad.
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QR koder
QR-koder er en slags stregkoder. Hvor almindelige stregkoder normalt betyder
noget forskelligt fra butik til butik, er QR-koder
standardiserede, så de altid aflæses ens.
QR-koder har efterhånden fået en bred anvendelse
og bruges til en lang række formål: f.eks.
postadresser, hjemmesider, telefonnumre, emailadresser og lignende. I aviser, tidsskrifter,
reklamer, på vejskilte, på visitkort og utallige andre
steder.
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Stregkoderne i QR Code-systemet kan laves i forskellige størrelser, afhængig af hvor
meget information, der skal være plads til.
Programmer til mobiltelefoner og iPads med indbygget kamera, kan sætte telefonen
i stand til at aflæse QR-koder. På den måde kan man hurtigt få aflæst eksempelvis
kontaktinformation fra et visitkort, og gemme den i hukommelsen på din iPad til
senere brug.
Gå i ”App store” og hent ”QR-Reader for iPad”. Appen er gratis.

Åbn QR-Reader, og skærmen vil nu se sådan ud.
Klik på ikonet med kameraet
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Nu er skærmen et kamera som kan fokusere på QR-koden. Der bliver automatisk
taget et
billede, når billedet er skarpt nok.

Opgaver til QR-reader

 Kig i aviser og blade og find QR-koder. Fotografer koden ind i appen, den
hentes automatisk, og du kan kigge på teksterne.
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 Gå en tur i byen og find QR-koder på bygninger, hent dem med appen og få
læst teksten op.

Nabohjælp
Er du bekymret for, at der er indbrud derhjemme, mens du er væk? Nabohjælp er
en effektiv og enkel måde at sikre din bolig og dit nærområde mod indbrud. Med
Nabohjælp inviterer du naboer, venner og familie til at blive dine nabohjælpere. Og
med dem og denne app, kan du nyde din ferie uden at spekulere på, om du kommer
hjem til ubehagelige overraskelser.
Nabohjælp minder dine nabohjælpere om, at de skal passe på dit hjem, når du er
bortrejst. Og du modtager beskeder om, hvordan det står til med dit hus. Man er
altså tryg, når man er væk fra sit hjem, men som nabohjælper er man også hjulpet
godt på vej, med påmindelser og gode råd. Samtidig slipper I for besværet med at
udveksle nøgler, og fordi I er flere om opgaven, skal du måske kun kigge forbi
naboens hus et par gange i løbet af ferien.
Med denne Nabohjælps app får du et let og hurtig adgang til Nabohjælp.
● Du kan hurtigt tilgå din feriekalender
● Sende beskeder til dine nabohjælpere
● Sende advarsler om indbrud etc. til dit nærområde.
● Finde gode råd og information om forebyggelse af indbrud
Nabohjælp er udviklet af Det Kriminalpræventive Råd, i samarbejde med
TrygFonden.

Scan og hent Nabohjælps-appen til din iPad.
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Du kan også hente Nabohjælps-app'en i ”App Store”.
Akuthjælp
Med denne app kan du lynhurtigt få et overblik over alle skadestuer,
akutmodtagelser, skadeklinikker mm. I Danmark. Du kan ringe direkte til lægevagten
og finde åbningstider på dit nærmeste apotek. Hvis du i en akut situation har brug
for tandlæge, kiropraktor eller psykiatrisk hjælp kan du også slå dette op i appen.
Appen dækker hele Danmark.

Hent appen AKUTHJÆLP i ”App store”, skriv svarene på
spørgsmål
Opgaver til Akuthjælp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Find adresse og telefonnummer på dit nærmeste apotek.
Hvem har tandlægevagten i dag i Region Midtjylland?
Hvilke åbningstider har Tandlægevagten?
Hvordan kommer man i kontakt med Tandlægevagten?
Hvor lang ventetid er der på skadestuen i Horsens?
Hvor kan man tilføje navnet på egen læge?
Hvor mange kilometer er der til skadestuen?
Hvilken rute ville du vælge, hvis du skulle på skadestuen?
Hvad synes du om appen ”Akuthjælp”?

Sådan slipper du for parkeringsbøder
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Med parkerings-appen ParknGo kan du trygt forlade bilen og blive mindet om
hvornår din tidsbegrænsede parkering udløber.
Når du har indstillet din parkering kan du samtidig få hjælp til at finde tilbage til
bilen.
Du vil samtidig hele tiden se hvor lang tid du har tilbage af din parkering og hvor
lang tid det tager at gå tilbage til bilen.
BEMÆRK AT KONTINUERLIG BRUG AF GPS, VIL REDUCERE BATTERILEVETIDEN!

Opgaver ParknGo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hent appen i ”App Store”.
Indstil P-skiven til 15 minutters parkering.
Hvordan kan man indstille alarmen?
Hvordan får man at vide, at tiden er ved at udløbe på parkeringen?
Hvad sker der, hvis man klikker på P-skive under indstillinger?
Find en lokal forhandler af den elektroniske P-skive.
Er den elektroniske P-skive godkendt i EU?
Undersøg på nettet, i hvilke prislejer parkeringsbøder ligger?
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Om dette materiale
Undervisningsmaterialet ”Brug din iPad” er resultatet af et tværinstitutionelt
udviklingsprojekt mellem Horsens HF & VUC og ASV Horsens. Materialets formål er
at bruge iPad og apps i ordblindeundervisningen for at afhjælpe ordblinde kursisters
læsevanskeligheder i skolen, i hverdagslivet og i det hele taget øge deres
forudsætninger for aktivt at kunne deltage i et demokratisk samfund ved at gøre det
muligt at flytte videns-tilegnelse og læring med uden for skoleverdenen.
Projektet er funderet i et bredt lokalt og regionalt samarbejde mellem skoler og itpædagogiske institutioner, som har sikret projektet faglig og pædagogisk ekspertise
og udbredelse. Efteruddannelse og konsulentbistand er finansieret af Insero
Horsens.
Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem ASV Horsens og Horsens HF og VUC.
Materialet er udarbejdet af:
Birgitte Schwarz Hansen, Horsens HF og VUC
Hella Marion Møller, Horsens HF og VUC
Anette Hygebjerg, ASV Horsens
Annegrete Ørum-Madsen, ASV Horsens
Horsens marts 2014
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På ASV Horsens kan du gå til undervisning på små hold.
Du bliver bedre til:
• At stave
• At læse og forstå tekster
• At bruge computer, smartphone og tablet i din læsning og skrivning.
Få mere info på www.asv-horsens.dk
Mail: lhv@horsens.dk eller tlf. 22123373
eller
Mail: tbi@horsens.dk eller tlf. 21289315

ASV Horsens
Tordenskjoldsgade 23
8700 Horsens
Telefon: 76 29 72 00
E-mail: asv@horsens.dk

ASV HORSENS
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