
 
 
 
 

 

Sensommernyhedsbrev fra Videnscenter for Velfærdsteknologi 
  
Videnscentret er tilbage efter en velfortjent sommerferie og er klar til nye aktiviteter. En del af 
vores planlagte aktiviteter har vi måtte udskyde til næste år pga. Covd-19. Men enkelte vil blive 
gennemført - dog følger vi naturligvis sundhedsmyndighedernes råd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi afholder Masterclass den 29.oktober om 
VR som effektfuldt læringsredskab i 
sundhedssektoren.  
 
Hvordan kan VR teknologien anvendes som 
læringsredskab til at styrke arbejdskraften 
samt understøtte og forbedre 
implementeringsprocesser. 
 
Tilmelding på: videnscenter@sosuh.dk  

Vores konference og messe den 7. oktober er blevet rykket til 20. maj 2021. Vi har 
vurderet, at med den form eventen har, vil vi ikke kunne garantere afstand mellem 
deltagerne – ikke mindst vil udstillerne komme i kontakt med alt for mange mennesker. 
Den risiko kan vi ikke tage. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig konferencen den  
20. maj 21 på WelfareTechs side 
 
Elevernes deltagelse på messen kommer der mere om i det nye år.  
 

Faglærernetværksmøde den 11. 
november på SOSU H Munkeengen i 
Hillerød.  
 
Dagen vil handle om Snoezel- og 
sansestimulering med egen 360 
graders filmproduktion 
 
Tilmelding på: 
videnscenter@sosuh.dk  

Videnscentret flytter 
Videnscentret er her efter sommerferie flyttet til SOSU H i Brøndby. 
Vi er nu ved at finde plads til alt vores udstyr og finde os til rette.  
 
Skolerne skal stadig booke vores udstyr via mailen: 
videnscenter@sosuh.dk - så sørger vi for transport af teknologierne 
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Vi glæder os til at tage fat på et nyt halvår, der på grund af Covid-19 tiden bliver noget anderledes  
 

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst  
videnscenter@sosuh.dk  

videnscenterportalen.dk/vtoe 

Elev webinarer ligger lige nu i 
støbeskeen. Her kan eleverne følge 
med på selve dagen, men vil også 
kunne uploade det efterfølgende. 
Webinaret vil bestå af et panel med 
1-2 elever, en fagperson, en 
forhandler og en underviser. De 
vender aktuelle emner og 
teknologier og taler sig ind i en 
undervisningsmæssig 
sammenhæng 

 
Står du med en god idé til emner, 
eksperter eller ønsker, at vi 
kommer ud på jeres skoleafdeling 
og afholder webinar, så kontakt os 
endelig videnscenter@sosuh.dk 
 

Podcastserien Afspejlinger af Livet vender 
tilbage med nye afsnit med udgangspunkt 
i fagpersonernes hverdag 

Podcastserien sætter fokus på mennesker, 
som enten selv har, er pårørende til eller 
arbejder med de udfordringer, der kan 
gøre livet svært. Vores podcasts bruges 
bl.a. til undervisning af elever på SOSU 
skolerne, og ligger offentlig tilgængeligt.  
 
Formålet med vores podcasts er, at 
nedbryde fordomme og tabuer samt give 
eleverne et indblik i, hvordan det er at 
leve et anderledes liv 

De ligger offentligt tilgængeligt på bl.a 
Spotify, iTunes, Anchor samt 
Videnscenterportalen 
 
Ideer og forslag til personer - så skriv 
endelig til os videnscenter@sosuh.dk 

Under Corona-nedlukningen udbød vi online materialer og nye måder at bruge vores udstyr 
på. Alt kan i princippet foregå online - det hele findes på videnscenterportalen.dk/vtoe 
 

 Vi har udviklet et virtuelt PopUp Center, som kan tilgås via VR briller, smartphone og 
tablet 

 Alle vores teknologier har fået QR koder på, så de kan scannes 
 Der er udarbejdet undervisningsforløb, Podcasts og instruktionsfilm 

 

- Og så står vi selvfølgelig klar med hjælp, sparring og støtte 
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