
 

Emnepakke til studievejleder på SOSU skolerne 
Emnepakken er sammensat med det formål at det er noget der nemt for studievejlederne at bruge 
teknologier, der giver mening i forhold til det arrangement som studievejelederen afholder. Emnepakken er 
sammensat ud fra de erfaringer som Videnscenteret har gjort sig i løbet af årene.  

Præsentationsvideo af pakken er på vej     

  

Studievejleder pakken indeholder:  

Vær opmærksom på, at de enkelte teknologier kan skiftes ud efter behov og efter, hvad der er muligt på de 
enkelte skoler.  

• Virtuali-Tee - En Augmented Reality (AR) T-shirt, hvor du kan lære om anatomi, se evt 
instruktionsvideo (Tryk her) 

• Raizer 2  - En batteridreven mobil løftestol, der kan løfte borgeren op fra gulvet Ny model 
fra 2019, se evt instruktionsvideo (Tryk her) 

• Aldringsdragt - En dragt der simulerer, hvordan det er at blive gammel, se evt 
instrukstionsvideo (Tryk her)  

• Bariatridragt - En dragt der simulerer, hvordan det er at være en bariatrisk borger, se evt 
instruktionsvideo (Tryk her)  

• Sound Around - En stor optage brik, hvor man kan optage og afspille lyd - eksempelvis 
beskeder eller opgaver, se evt instruktionsvideo (Tryk her)  

• Store Bent - Sansestimulerende krammebamse, se evt instruktionsvideo (Tryk her )  

Husk, at enkelte teknologier kræver strøm og/eller batterier 

Se billeder, beskrivelse og QR koder til instruktionsvideoer i billaget herunder.  

 

Alternativer til Emnepakken som videnscenteret anbefaler:   

• Store Bent kan udskiftes med Store Petra, Bette Bent eller en kuglekrave/Vest  
• Paro eller Justo cat kan tilføjes pakken  
• Ødemer kan bruges med bariatri dragten  
• Sound Around kan udskiftes med Moto Tiles eller Hopspots  
• Interaktiv væg kan tilføjes  
• Optage klemmer kan tilføjes  
• Aldringsdragt kan udskiftes med promille briller   

https://www.youtube.com/watch?v=epRQidvub-o
https://www.youtube.com/watch?v=VuguQXpzWJ4&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=GpqU9xkiL34
https://www.youtube.com/watch?v=Cx1bPng3dEw
https://www.youtube.com/watch?v=c_Sboy6LPr8
https://www.youtube.com/watch?v=HN0bHINKVeo


 

 

Billed af teknologien  Beskrivelse af teknologien  QR kode og link til instruktionsvideo  

 

Virtuali-Tee 
 
En Augmented Reality (AR) 
T-shirt, hvor du kan lære om 
anatomi 
 
App der hører til at Virtuali-
Tee  

 
https://www.youtube.com/watch?v=epRQidvub-o  

 Raizer 2  
 
En batteridreven mobil 
løftestol, der kan løfte 
borgeren op fra gulvet 
Ny model fra 2019 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VuguQXpzWJ4&t=

73s  

 

Aldringsdragt/Geriatridragt 
 
En dragt der simulerer, 
hvordan det er at blive 
gammel  

https://www.youtube.com/watch?v=GpqU9xkiL34  

https://www.youtube.com/watch?v=epRQidvub-o
https://www.youtube.com/watch?v=VuguQXpzWJ4&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=VuguQXpzWJ4&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=GpqU9xkiL34


 

 

Bariatridragt  
 
 
En dragt der simulerer, 
hvordan det er at være en 
bariatrisk borger  

https://www.youtube.com/watch?v=Cx1bPng3dEw  

 

Sound Around  
 
En stor optage brik, hvor 
man kan optage og afspille 
lyd - eksempelvis beskeder 
eller opgaver 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Sboy6LPr8  

 

Store Bent  
 
Sansestimulerende 
krammebamse  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HN0bHINKVeo  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cx1bPng3dEw
https://www.youtube.com/watch?v=c_Sboy6LPr8
https://www.youtube.com/watch?v=HN0bHINKVeo

	Virtuali-Tee
	Raizer 2 
	Aldringsdragt/Geriatridragt
	Bariatridragt 
	Sound Around 

